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1 Introduksjon 
 

Den teknologiske utviklingen innenfor transportsektoren vil komme til å endre hverdagen for 

oss alle. Vi vil trolig få et samfunn hvor både transport av personer og varer skjer uten et 

menneske bak rattet. Dette er endringer som vil reise helt nye problemstillinger, ikke minst 

gjelder dette for en rekke etablerte rettstilstander. 

 

Potensialet for færre drepte og alvorlig skadde i trafikken er betydelig.1 Estimater viser at 

menneskelig svikt forårsaker 90 % av trafikkulykkene i dag.2 En selvkjørende bil vil derfor 

spare samfunnet for tapte menneskeliv og lidelser som følge av alvorlige skader og ulykker.  

 

I 2018 er selvkjørende biler fortsatt i sin barndom, og en rekke vanskelige juridiske spørsmål 

hindrer fremdeles selvkjørende biler å erstatte menneskelige sjåfører. Det er derfor viktig å 

legge til rette for at teknologien ytterligere kan utvikles og tas i bruk.  

 

Det er forventet at selvkjørende biler vil innta våre veier innen 2025.3 Dette krever oppmerk-

somheten til lovgiverne, for teknologiens fremtidige potensiale vil være avhengig av regulato-

riske godkjenninger før de positive effektene selvkjørende biler fører med seg kan realiseres.4  

 

For å illustrere hvordan den teknologiske utviklingen påvirkes av hva som er tillatt å imple-

mentere, kan selskapet Tesla tjene som illustrasjon. I følge Tesla har bilene allerede i dag tek-

nologi tilgjengelig som gjør at et menneske hverken trenger å bremse, gasse eller styre. Hvis 

vi legger utsagnet til Tesla til grunn, vil slike funksjoner kunne introduseres dersom myndig-

heter tillater slik bruk.5 Likevel tilbys ikke slike funksjoner fullt ut, ettersom nasjonale lovreg-

ler ikke er på plass. Derfor vil en rekke analyser både av sikkerhetsmessig og rettslig natur 

måtte avklares for å vedta de nødvendige reglene det vil være behov for i fremtiden.  

 

 

 
                                                
1 TØI-rapport 1494/2016 s. 53 
2 World report on road traffic injury prevention (2004) s. 10 
3 THEMA-Rapport 2017-32 s. 23 
4 Prop. 152 L (2016-2017) s. 7 
5 Tesla: https://www.tesla.com/no_NO/autopilot 
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1.1 Problemstilling  
 

Problemstillingen for denne oppgaven er å vurdere hvem som er ansvarlig når selvkjørende 

biler er involvert i trafikkulykker.  

 

På nåværende tidspunkt baserer lovgivningen seg på at mennesker kontrollerer bilene og at 

føreren er juridisk ansvarlig dersom en skade oppstår. For en helt selvkjørende bil vil det der-

imot ikke være et menneske som fører bilen. Flere aktører vil derfor kunne være ansvarlig for 

skaden den selvkjørende bilen forårsaker. Produsenten av bilen kan for eksempel være ansvar-

lig hvis det har skjedd en feil ved bilen, eller så kan ansvaret falle på den som laget program-

varen. En helt selvkjørende bil representerer derfor utfordringer for avklaringen av hvem som 

i fremtiden vil kunne bli holdt juridisk ansvarlig.6  

 

Juridiske spørsmål må imidlertid avklares for å sikre at uventede situasjoner ikke oppstår før 

selvkjørende biler anvendes i stor skala. Dette vil kunne bidra til å skape tillitt og sosial aksept 

av de nye teknologiske løsningene. Det vil også kunne sikre beskyttelse til ofre for slike ska-

der samtidig som at produsentenes insentiv til utvikling av selvkjørende biler opprettholdes. 

 

Lovgivningen har imidlertid en tendens til å ikke følge den teknologiske utviklingen. Dette 

illustreres ved at det i dag finnes få lovverk som spesifikt retter seg mot selvkjørende biler. 

Det eneste lovverket som eksisterer på området i Norge, lov 15. desember 2017 nr. 112 om 

utprøving av selvkjørende kjøretøy, tar ikke uttrykkelig stilling til spørsmålet, og som det 

fremheves i forarbeidene, «permanente løsninger av ansvarsspørsmålet må avklares senere».7  

 

Det eksisterende lovverket kan imidlertid vise seg å oppklare hvordan ansvaret bør fordeles. 

Lovgivning som allerede finnes kan være fleksibelt og tilstrekkelig for å legge til rette for at 

teknologien tas i bruk. Oppgaven vil derfor undersøke om de eksisterende reglene kan bidra 

til å løse ansvarsproblematikken. Som en del av dette vil det også vurderes om lovene må end-

res, med sikte på innføringen av selvkjørende biler.  

 

                                                
6 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 10  
7 Prop. 152 L (2016-2017) s. 27 
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1.2 Avgrensning  
 

Oppgaven begrenser seg til å handle om ansvarsfordelingen mellom forsikringsselskapet, pro-

dusenten, eier og bruker av den selvkjørende bilen. Oppgavens hovedfokus vil derfor være på 

regelverkene som regulerer ansvaret for disse aktørene. Culpa-ansvaret og det ulovfestede 

objektive ansvaret vil kun kort behandles.  

 

Av hensyn til oppgavens omfang vil det avgrenses mot utfordringene selvkjørende biler re-

presenterer for personvernet. Dette temaet har flere vanskelige problemstillinger som det ikke 

vil være anledning til å gå dypt inn i, foruten der det er hensiktsmessig for å belyse andre 

problemstillinger relevant for oppgaven.  

 

1.3 Veien videre  
 

For å få avklart hvem som er ansvarlig for skader forårsaket av selvkjørende biler, er det na-

turlig å redegjøre nærmere for hva begrepet «selvkjørende bil» innebærer. Derfor vil det først 

forklares hva en selvkjørende bil er. Ettersom selvkjørende biler er delt inn i ulike nivåer for 

selvstyring, vil det også forklares hvor langt teknologien har kommet. Etter dette er det natur-

lig å redegjøre for hvilken metode som vil bli brukt for å svare på problemstillingen.  

 

I oppgavens del 2 beskrives kort bestemmelsene i vegtrafikkloven, før føreransvaret blir nær-

mere gjennomgått. I del 3 vil det undersøkes om henholdsvis bruker eller eier, forsikringssel-

skapet eller produsenten kan holdes ansvarlig for skaden den selvkjørende bilen forårsaker. 

Underveis vil det drøftes om teknologien selvkjørende biler representerer kan reguleres innen-

for eksisterende juridiske rammer eller om det er behov for endringer. Oppgaven vil avsluttes 

i del 4.  

 

1.4 Hva er en selvkjørende bil  
 

Lov 15. desember 2017 nr. 112 om utprøving av selvkjørende kjøretøy, trådte i kraft 1. januar 

2018. Denne loven inneholder en definisjon av selvkjørende biler. I § 2 andre ledd, defineres 

selvkjørende biler som «kjøretøy som er utrustet med et teknisk system som automatisk fører 

kjøretøyet og som har kontroll over kjøringen». Definisjonen klargjør derfor at i motsetning 

til en tradisjonell bil, tar det tekniske systemet over oppgavene som tidligere var forbeholdt en 
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fysisk fører. Dette blir nærmere presisert i paragrafens andre punktum hvor det fremgår at 

selvkjørende biler både «omfatter kjøretøy der en fører kan overlate kjøringen til det tekniske 

systemet som automatisk fører kjøretøyet», og kjøretøy som er «konstruert for å kjøre uten 

fører».   

 

Det eksisterer biler i dag som kan omfattes av denne definisjonen og som dermed anses som 

selvkjørende. For eksempel har aktører som Google, Volvo og Tesla testprosjekter med full-

stendig selvkjørende biler, 8 og i Norge kjører en førerløs buss i trafikken på Fornebu.9  

 

Det som gjør bilen selvkjørende, er et resultat av fremskritt innenfor to teknologiske områder, 

dataanalyse og Internet of things (IoT).  

 

Begrepet dataanalyse viser til prosessen hvor store mengder data kan generere konklusjoner.10 

Et illustrerende eksempel på hvordan «data» kan generere konklusjoner, er hvordan Eratost-

henes i oldtidens Hellas, beregnet omkretsen til jordkloden med imponerende nøyaktighet.11 

Eratosthenes samlet målinger av skygger som solen genererte på ulike tidspunkter. Etterhvert 

som nok målinger av skygger på ulike tidspunkt var samlet, kunne Eratosthenes beregne hvor 

stor jordkloden var. Det var likevel først med utviklingen av moderne datamaskiner at dette 

virkelig skjøt fart. Datamaskiner muliggjorde at enorme mengder data kunne lagres, systema-

tiseres og deretter analyseres. Det er dette som er essensen av dataanalyse. 

 

Utviklingen innen feltet IoT har også vært enorm. IoT viser til prosessen hvor ting kan kom-

munisere sammen over internett. Et eksempel på dette er hvordan oljeplattformene kan bereg-

ne optimal tid for å pumpe olje. Oljeplattformer har flere sensorer, som bølgemålere, vær-

sensorer og varmesensorer. Tidligere ble dataen generert av disse sensorene, kun brukt til å 

stadfeste værforhold. De siste årene har imidlertid sensorene blitt koblet sammen med nett-

verket på oljeplattformene slik at dataen kan lagres i store datasett. Disse datasettene kan bru-

kes til å foreta bedre konklusjoner.12 Dette har ført til at en oljeplattform på forhånd kan vite 

                                                
8 THEMA-Rapport 2017-32 s. 13 
9 Nobina: https://www.nobina.com/no/norge/nyheter/autonome-busser/ 
10 IBM: https://www.ibm.com/analytics/hadoop/big-data-analytics 
11 Forbes: https://www.forbes.com/sites/netapp/2016/10/19/what-the-ancient-greeks-can-teach-us-about-big-

data/#2f31c2641ba5 
12 Linklabs: https://www.link-labs.com/blog/iot-oil-gas-use-cases 
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at dersom bølgene er over en viss høyde, at vinden blåser i en viss hastighet og at havet er 

over en viss temperatur, kan en storm forventes innen de neste 30 minuttene.  

 

Selvkjørende biler er avhengige av å generere et stort nok datagrunnlag for å kunne ta de rik-

tige beslutningene under kjøringen. Det betyr at desto mer data en selvkjørende bil har om en 

gitt situasjon på veien, desto bedre egnet vil den være til å håndtere den korrekt. En viktig 

kilde til denne informasjonen vil komme fra bilene selv, og det er derfor viktig at disse utsty-

res med sensorer. Videre må disse sensorene kunne kommunisere sammen og dele den nød-

vendige informasjon til dataanalyse prosessen. Dette er grunnen til at blant annet Tesla samler 

informasjon om hvilke valg den selvkjørende bilen tar i trafikken. Denne informasjonen blir 

analysert av Tesla sin programvare og sendt tilbake til alle bilene som er ute på veiene.  

 
 
Dagens kommersielt tilgjengelige selvkjørende biler kan imidlertid bare delvis overlate sty-

ringen til et teknisk system og forutsetter dermed at en menneskelig fører må overvåke bilens 

bevegelser. Dette viser at det finnes flere nivåer av selvstyring. Det er derfor hensiktsmessig å 

vise til klassifiseringen som brukes for å beskrive automatiseringen av biler.  

 

I denne oppgaven anvendes nivåinndelingen som har blitt definert av Society of Automotive 

Engineers (SAE),13 selv om det finnes flere ulike forslag på klassifisering av selvkjørende 

biler.14 Bakgrunnen for dette er at Norge i 2016 signerte Amsterdamerklæringen, en inten-

sjonsavtale laget av EU-kommisjonen.15 Denne fastslår at det skal etableres et europeisk 

rammeverk for automatiserte kjøretøy og at det bør utarbeides definisjoner basert på SAE-

nivåene.16  

 

Nivåene deles inn i seks kategorier fra 0-5, og er veiledende for hvordan teknologien vil ut-

vikle seg. De vil i det følgende forklares.    

 

                                                
13 SAE nivåene er tilgjengelig i The European Road Transport Research Advisory Council, «connectivity and 

Automated Driving» (2015) s. 7 
14 For eksempel har The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) utarbeidet en katego-

risering fra A til E.  
15 Declaration of Amsterdam: Cooperation in the field of connected and automated driving (2016)  
16 Prop. 152 L (2016-2017) punkt 2.1 
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1.4.1 SAE-nivåene 

 

SAE-NIVÅ 0: På dette nivået er det ingen automatisering. Bilen er avhengig av en fører som 

utøver alle føreroppgavene.  

 

SAE-NIVÅ 1: Nivået kjennetegnes av visse former for førerassistanse, for eksempel ABS-

bremser.17 Dette innebærer at noen få oppgaver blir utført av bilen uten menneskelig påvirk-

ning, men alt annet er under førerens kontroll.  

 

SAE-NIVÅ 2: På dette nivået er bilen delvis automatisert, ved at bilen har cruise kontroll 

eller autopilot systemer. Bilen kan utføre visse oppgaver som tidligere var forbeholdt en tradi-

sjonell fører, men bilens fører må overvåke bilens systemer og kunne overta styringen.   

 

SAE-NIVÅ 3: På dette nivået er det fortsatt behov for en menneskelig sjåfør, men føreren 

kan la bilen overta sikkerhetsmessige funksjoner under spesifikke forhold. Dette betyr at selv 

om bilen kan kjøre uten menneskelig påvirkning, må føreren kunne ta over kontrollen hvis det 

er behov for det. Føreren kan likevel i visse situasjoner fokusere på andre aktiviteter.18  

 

SAE-NIVÅ 4: Her kan bilen kjøre selv uten noen som helst form for menneskelig inngripen. 

Bilen kan likevel være programmert til ikke å kjøre på områder som er utenfor vanlig vei eller 

under vanskelige kjøreforhold, som for eksempel der det er glatt føre. Den største forskjellen 

mellom nivå 3 og 4 er at på førstnevnte nivå forventes det alltid at føreren skal kunne ta over 

kontrollen av bilen, mens det på sistnevnte nivå forventes at bilen skal kunne håndtere situa-

sjonen uten at føreren tar over kontrollen.  

 

SAE-NIVÅ 5: På nivå 5 befinner vi oss på det høyeste nivået for selvstyring. Her vil bilen 

kunne kjøre selv under alle forhold. Dette betyr at bilen ikke vil trenge noen fører. Bilen kan 

ta de samme beslutninger og handlinger som en fysisk fører under alle tenkelige omstendighe-

ter. 

 

                                                
17 Store norske leksikon: https://snl.no/ABS-bremser 
18 THEMA-Rapport 2017-32 s. 13 
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SAE-nivåene for automatisering er, som gjennomgangen viser, veiledende for hvordan tekno-

logien utvikler seg. Denne utviklingen vil trolig skje gradvis og overlappende. De fleste bil-

produsenter jobber med å utvikle selvkjørende biler, selv om de fleste kjøretøyene i dag be-

finner seg i seg i kategoriene 0-2.19 Det er likevel relativt bred konsensus om at selvkjørende 

biler på SAE-nivå 3 kan bli tilgjengelige både i EU-markedet og på andre kontinenter innen 

2020.20 I følge European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), vil også 

biler på SAE-nivå 4 være tilgjengelig på veiene innen 2020.21 Det er større usikkerhet når 

selvkjørende biler på nivå 5 vil være tilgjengelige på det kommersielle markedet, men de fles-

te spår at biler på det høyeste nivået vil kunne være tilgjengelige i 2030.22 Det finnes likevel 

en rekke biler på SAE nivå 5 i dag, men slike biler er i dag kun på et eksperimentelt stadium.  

 

1.5 Metode 
 

Den juridiske analysen av hvem som er ansvarlig for skader den selvkjørende bilen volder vil 

ta utgangspunkt i generell juridisk metode. I følge den alminnelige juridiske metode er 

ordlyden i lovteksten utgangspunktet for tolkningen.23 Samtidig, ettersom innholdet av 

rettsregelen ikke alene fremgår av lovteksten, må bestemmelsen presiseres ved hjelp av andre 

rettskilder.24 Rettskildene som vil brukes for å besvare oppgavens tema vil gjennomgående 

være lover og rettspraksis. 

 

Særlig lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk, lov 1. juni 1961 om ansvar for skade som mo-

torvogner gjer, lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar og lov 15. desember 2017 

nr. 112 om utprøving av selvkjørende kjøretøy vil være relevant av eksisterende lovverk.  

 

Lovverk om selvkjørende biler er blitt regulert i visse land. Dette vil bli tatt i betraktning der 

det er relevant, selv om dette ikke er lovverk som er bindende for Norge.25 Dette er ikke en 

                                                
19 THEMA-Rapport 2017-32 s. 13 
20 Ibid s. 22  
21 The European Road Transport Research Advisory Council, «connectivity and Automated Driving» (2015) s. 7 
22 THEMA-Rapport 2017-32 s. 23 
23 Eckhoff (2001) s. 39 
24 I.c. 
25 Jf. Grunnloven. § 76  
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komparativ analyse, men sammenligninger mellom andre lands rett kan gi retningslinjer for 

analysen og fremheve problemer og mulige løsninger.  

 

Relevant lovverk fra EU vil også bli analysert, ettersom Norge gjennom EØS-avtalen er til-

sluttet en rekke direktiver som er relevante innen veitrafikk. Etter EØS loven § 2 skal «be-

stemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen i tilfelle konflikt, 

gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold». Direktiver som vil bli omtalt i 

oppgaven er produktansvarsdirektivet, Direktiv 85/374/EEC, og motorvognforsikringsdirekti-

vet, Direktiv 2009/103/EC. Ettersom disse regelverkene har dannet utgangspunktet for norske 

lover hvor innholdet samsvarer med de nevnte direktivene, vil disse kunne få betydning for 

tolkningen av de norske reglene.26  

 

Det finnes ingen avgjørelse innen rettspraksis hvor selvkjørende biler er involvert, hverken 

nasjonalt eller internasjonalt. Likevel finnes det rettspraksis på andre områder som kan brukes 

til å illustrere problematikken. Disse avgjørelsene kan være veiledende for løsningen av 

spørsmålet, som foreløpig ikke har vært gjenstand for prøvelse. Det vil derfor vises til enkelte 

rettsavgjørelser, for å vise hvordan Høyesterett i noen tilfeller har etablert og skapt ny rett.   

 

Når det gjelder avgjørelser fra andre domstoler enn norske, er utgangspunktet etter EØS-

avtalen artikkel. 6, at avgjørelser fra før EØS-avtalen ble undertegnet skal legges til grunn.27 

Praksis fra Høyesterett viser at også dommer avsagt etter dette tidspunktet behandles på til-

svarende måte.28 Dette betyr at avgjørelser fra andre domstoler også kan være bindende for 

norske domstoler.    

 

Det finnes på nåværende tidspunkt lite juridisk litteratur når det kommer til skjæringspunktet 

mellom selvkjørende biler og juss. Imidlertid finnes det flere publiserte artikler internasjonalt 

hvor rettslige problemer knyttet til selvkjørende biler har blitt fremstilt på en systematisk må-

te. Oppgaven vil derfor også basere seg på eksisterende artikler og publikasjoner som handler 

om selvkjørende biler. EU har ytterligere produsert mange prosjekter og analyser som vil bru-

kes som kilder for oppgaven.  

                                                
26 Lødrup (2005) s. 195 
27 Ibid s. 55 
28 Jf. Rt. 2004 s. 122 
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De overnevnte kilder har normalt liten rettskildemessig vekt ettersom det er Stortinget som gir 

lover og Høyesterett som dømmer i siste instans.29 Likevel kan standpunkt og argumenter i 

slike kilder også anses relevante, og vil i mangel på andre kilder benyttes for å belyse 

problemstillingen.30  

 

2 Er det lovlig med selvkjørende biler 
 

Utgangspunktet er at det nå, i 2018, er ulovlig med helt selvkjørende biler. Dette kommer 

tydelig frem i lovforslaget til lov om utprøving av selvkjørende biler. Her blir det fremhevet at 

vegtrafikkloven «med sin forutsetning om det tradisjonelle føreransvaret» setter «begrens-

ninger for bruk og utprøving av selvkjørende kjøretøy».31  

 

Det ble ikke nærmere redegjort for hvorfor føreransvaret ble ansett for å sperre for selvkjør-

ende biler i forslaget. Det er derfor nødvendig med en redegjørelse av vegtrafikklovens be-

stemmelser og det nærmere innholdet i føreransvaret.  

 

2.1 Vegtrafikkloven 

 

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) regulerer all trafikk med motorvogn 

jf. § 1. For at en selvkjørende bil skal kunne falle inn under vegtrafikklovens anvendelsesom-

råde må det derfor dreie seg om en motorvogn. Det første som skal bli tatt stilling til er om en 

selvkjørende bil kan falle inn under lovens anvendelsesområde.  

 

Legaldefinisjoner av «kjøretøy» og «motorvogn» er gitt i vegtrafikkloven § 2 annet ledd.  

Kjøretøy defineres i andre ledd som en «innretning bestemt til å kjøre på bakken uten skin-

ner». Typisk er dette personbiler, lastebiler og busser. Det følger av definisjonen «kjøretøy 

(…) uten skinner» en avgrensning mot tog og trikk, men ordlyden legger ingen begrensning 

mot selvkjørende innretninger. At anvendelsesområdet for loven er vidt fremheves også i lo-

                                                
29 Jf. Grunnloven. § 75 og § 88 
30 Eckhoff (2001) s. 270 
31 Innst. 32 L (2017-2018) s. 27 
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vens forarbeider, der det blir understreket at vegtrafikkloven skal ta sikte på å ha et bredt an-

vendelsesområde.32 Definisjonen kan derfor også inkludere selvkjørende biler.   

 

Hva loven mener med «motorvogn» defineres i samme paragraf som kjøretøy drevet frem 

med motor. En motor er en innretning laget for å skape fysisk bevegelse. Denne fysiske beve-

gelsen kobles til drivakslene på bilen som får hjulene til å gå rundt.33 Definisjonen klargjør 

derfor at kjøretøy som drives av en motor faller inn under definisjonen.  

 

Selvkjørende biler krever i utgangspunktet også en motor for å kunne bevege seg, og kan der-

for være en motorvogn i lovens forstand. Resultatet kan bli annerledes dersom teknologien 

bak selvkjørende biler utvikler seg slik at kjøretøyet blir drevet frem med noe annet enn en 

motor. For eksempel hvis den blir drevet frem med magnetisme.34 Hvis dette blir resultatet i 

fremtiden er det ikke like opplagt at den selvkjørende bilen blir ansett som en motorvogn.35  

 

Samtidig vil den selvkjørende bilens egenskaper, som tyngde og fart, trekke i retning av at 

selv en selvkjørende bil uten motor kan bli ansett som motorvogn. At det er adgang til å legge 

vekt på kjøretøyets egenskaper ble lagt til grunn i HR-2016-02228-A. Her avgjorde Høyeste-

rett at en Segway omfattes av begrepet «motorvogn» ettersom kjøretøyet var ment å kjøres på 

bakken uten skinner og ble drevet frem av en elektrisk motor.36 Begrepet «motorvogn» anses 

derfor å inkludere selvkjørende biler.  

 

2.1.1 Føreransvaret 

 

Det er føreransvaret som setter begrensninger for bruk av selvkjørende kjøretøy, som det ble 

fremhevet i forarbeidene til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.37 

Spørsmålet er hva det er som begrenser den selvkjørende bilens mulighet til å ivareta føreran-

svaret.  

 

                                                
32 Ot.prp nr. 23 (1964-1965) om vegtrafikklov s. 37 
33 Store norske leksikon: https://snl.no/bilmotor 
34 Store norske leksikon: https://snl.no/magnetisme 
35 MIT Hyperloop final report (2017) s. 20 
36 HR-2016-02228-A, avsnitt 22 
37 Prop. 152 L (2016-2017) s. 5 
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At vegtrafikkloven krever at en fører kontrollerer bilen kommer tydelig frem i § 6 andre ledd, 

hvor det kreves at «føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet». Denne bestem-

melsen er å anse som grunnlaget for føreransvaret.  

 

Hva som ligger i ordet «fører» kommer derimot ikke tydelig frem i vegtrafikkloven. Det er 

derfor vanskelig å gi noen presis definisjon av begrepet, og det kan ha flere betydninger. Hvis 

begrepet fører blir knyttet opp mot bilkjøring, vil samtidig ordet i samsvar med daglig språk-

bruk bli brukt for å beskrive den som styrer bilen. Tolket på denne måten vil derfor en fører 

være den som utfører det som en alminnelig tenker er førerens oppgaver, som å vri på rattet 

og trykke på bilens bremser. Denne forståelsen av ordlyden blir videre fremhevet i vegtrafikk-

loven § 6, første ledd, hvor det blir poengtert at «fører» av bilen er den som skal avpasse far-

ten etter trafikkforholdene.  

 

En programvare vil i fremtiden være egnet til å fullt ut erstatte oppgavene som tradisjonelt har 

ligget hos en menneskelig bilfører. Det er derfor klart at en selvkjørende bil vil være i stand til 

å utføre det som en alminnelig tenker er førerens oppgaver. Dersom vi legger til grunn en slik 

forståelse av ordet «fører», vil det i utgangspunktet ikke være noe i veien for at en selvkjøren-

de bil skal kunne ivareta førransvaret.  

 

På den andre siden har lovgiver valgt å tolke begrepet «fører» mer snevert. I forarbeidene til 

loven blir det presisert at selv om ordlyden i seg selv ikke legger noen begrensing for at selv-

kjørende biler kan innfri kravet til føreransvar, er det «liten tvil om at loven i 1965 forutsatte 

at motorvognen har en fører i førersetet».38 Lovgiver har derfor valgt å vektlegge konteksten 

loven ble utformet i, og dermed lagt til grunn en forutsetning om at «føreren» må være et 

menneske. 

 

Denne forståelsen må også ses i lys av at Norge i 1968 ratifiserte Wien-konvensjonen om veg-

trafikk. Artikkel 8 fastslo inntil nylig at kjøretøy skal ha en fører, og at føreren må ha de nød-

vendige fysiske og mentale egenskapene til å kjøre. Denne formuleringen indikerer sterkt et 

krav om at en fysisk person sitter bak rattet. Dette ble imidlertidig endret i 2016, slik at også 

                                                
38 Samferdselsdepartementet, høring av forslag om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg, punkt 4.2.1 
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biler med førerstøttesystemer skal være tillatt, men det foreligger fortsatt et krav om at syste-

met i bilen må kunne overstyres av en fysisk fører.39   

 

Til slutt må det poengteres at selv om loven ikke gir noen legaldefinisjon av begrepet «fører», 

pålegger loven visse krav til hvordan en fører skal handle i gitte situasjoner. For eksempel vil 

ikke en programvare kunne «hjelpe personer og dyr som er kommet til skade» jf. vegtrafikk-

loven § 12. Dette forutsetter naturligvis at det ikke er noe menneske i den selvkjørende bilen, 

eller at det mennesket som sitter i bilen ikke kan anses å ha et ansvar fordi bilen befinner seg 

på SAE-nivå 4 eller 5. Loven oppstiller derfor oppgaver som ikke kan tas over av en pro-

gramvare som taler for en snever tolkning av begrepet fører.   

 

Begrepet «fører» som oppstilles i vegtrafikkloven begrenser derfor den selvkjørende bilens 

mulighet til å ivareta føreransvaret. Etter dette kan det legges til grunn at selvkjørende biler er 

ulovlig på veiene i dag, foruten der tillatelse er gitt etter lov om utprøving av selvkjørende 

kjøretøy.40  

 

Dette betyr at vegtrafikklovens forutsetning om det tradisjonelle føreransvaret vil måtte end-

res for at det kan bli lovlig med selvkjørende biler i fremtiden.  

 

3 Plassering av ansvar etter gjeldende rett 
 

Det er ikke avklart hvem som er ansvarlig for en skade forårsaket av en selvkjørende bil. Vur-

deringen for denne delen av oppgaven vil derfor være hvem dette skal være. Videre vil det bli 

drøftet om det eksisterende lovverket kan håndtere utfordringene i fremtiden.  

 

Utgangspunktet etter dagens gjeldende regler er at den som uaktsomt forårsaker skade, er an-

svarlig for skade som påføres andre.41 For bilkjøring er dette normalt fører eller bruker av 

bilen. Dersom årsaken til skaden skyldes føreren eller kjøreforholdene, vil skaden som voldes 

av bilen reguleres av bilansvarsloven (bal). Dersom årsaken til skaden skyldes en sikkerhets-

                                                
39 The United Nations Economic Commission for Europe 
40 Se lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy § 4 
41 Lødrup (2005) s. 95 



13 
 

mangel ved bilen,42 er utgangspunktet at produktansvarslovens regler regulerer hvem som er 

ansvarlig.43 Det vil derfor undersøkes om disse regelverkene kan avklare hvem som er ansvar-

lig og om de kan anvendes for selvkjørende biler, eller om det er behov for tilrettelegging i 

lovverket.  

 

3.1 Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy 
 

Dersom en selvkjørende bil forårsaker skade, er den første mulige ansvarlige aktør bilens eier 

eller bruker. Spørsmålet er derfor om den selvkjørende bilens eier eller bruker kan holdes an-

svarlig når selvkjørende biler er involvert i trafikkulykker.  

 

Utgangspunktet for vurderingen vil være lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy. Selv om 

regelverket som ordlyden tilsier er rettet mot «utprøving», er formålet med loven å legge til 

rette for og avdekke hvilke effekter selvkjørende biler kan ha for «trafikksikkerhet, effektivi-

tet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø».44 Det er derfor hensiktsmessig å ta utgangspunkt 

i løsningen som har blitt fastslått i denne loven ved den videre drøftelsen.  

 

Det følger av lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy § 17 at «person som befinner seg på 

tradisjonell førerplass, anses som kjøretøyets ansvarlige fører». Bestemmelsen fastslår dermed 

at personen som befinner seg i førersetet, må ivareta føreransvaret.45  

 

Dette innebærer videre at den menneskelige føreren skal ha en reell mulighet til å overstyre 

den selvkjørende bilen, for eksempel ved å tilpasse farten eller bremse. Er så dette tilfellet er 

det ingen tvil om at føreren av den selvkjørende bilen vil kunne holdes ansvarlig for skader 

den selvkjørende bilen forårsaker.  

 

Hva er løsningen dersom et menneske ikke har mulighet til å ivareta føreransvaret?  

 

Utgangspunktet etter lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy er at det kan gis tillatelse til 

utprøving uten en ansvarlig fører. Det fremgår da av § 17 andre punktum at en person som 
                                                
42 At produktet ikke har den sikkerhet som forventes, kalles sikkerhetsmangel jf. prodansvl § 2-1 
43 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 307 
44 Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy § 1 
45 Hva som ligger i føreransvaret ble nærmere redegjort for under punkt 2.1.1 
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«ikke befinner seg på tradisjonell førerplass» anses som «ansvarlig fører». Av forarbeidene 

følger det at det på forhånd vil måtte utpekes en som er ansvarlig. Dette kan enten være en 

fysisk person eller en juridisk person.46 Bestemmelsen innebærer således et unntak fra fører-

ansvaret som vegtrafikkloven oppstiller.  

 

En viktig forutsetning for at en selvkjørende bil uten en tradisjonell fører skal kunne tillates 

etter loven, er imidlertid at den kan håndtere alle trafikksituasjoner på lik linje som en men-

neskelig fører. Det oppstilles derfor et krav til den selvkjørende bilens evne til å kjøre selv. 

Dette stiller klare krav til teknologiens modenhet. Den selvkjørende bilens tekniske systemer 

vil måtte håndtere alle situasjoner som kan oppstå i trafikken og ivareta vegtrafikklovens be-

stemmelser. Gjør den ikke det, er det naturligvis ikke den selvkjørende bilen selv som kan 

holdes ansvarlig. Det vil være den som på forhånd er utpekt som ansvarlig som ville måtte stå 

til ansvar dersom en ulykke oppstår.  

 

Det fremheves samtidig i forarbeidene at den som utpekes som ansvarlig må «ha en slik nær-

het til utprøvingen av vedkommende faktisk kan føre kontroll».47 Det er selvfølgelig ikke ri-

melig at en som ikke er ansvarlig for testprosjektet eller en som ikke har mulighet til å kont-

rollere den selvkjørende bilens handlinger skal holdes ansvarlig. Setter for eksempel en per-

son seg i en taxi og ber føreren kjøre fra A til B, har ikke vedkommende noe ansvar for hvor-

dan føreren utfører oppdraget, med mindre personen overtar styringen av rattet. Dette betyr at 

en utpekt ansvarlig kun kan pålegges ansvar dersom vedkommende kan sikre at de oppgavene 

som ligger i føreransvaret er ivaretatt.48  

 

Foretas en analogi til fremtidens situasjon, hvor selvkjørende biler på SAE-nivå 4 og 5 er blitt 

tillatt på norske veier, vil en eier eller bruker i utgangspunktet kunne holdes ansvarlig for ska-

den den selvkjørende bilen forårsaker dersom vedkommende kan utøve kontroll. Dersom fø-

reren eller brukeren derimot ikke har mulighet til å påvirke bilens bevegelser, for eksempel 

dersom en selvkjørende bil på SAE-nivå 5 ikke har ratt og pedaler, vil det ikke være mulig å 

utøve noen form for kontroll. I mange av skadetilfellene som oppstår i fremtiden vil det derfor 

                                                
46 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 5.6.3 
47 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 5.6.3 
48 I.c.  
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ikke være eier eller bruker som er ansvarlig, men andre aktører som vil kunne bli rettslig an-

svarlig. 

 

3.2 Bilansvarsloven 
 

Bilansvarsloven § 1 gir den som har blitt skadet i en bilulykke krav på erstatning. Erstatning 

er en kompensasjon i form av penger for påført skade eller tap.49 Denne erstatningen vil etter 

bilansvarsloven kunne være opp til 10 millioner kroner for tingskader, mens ansvaret for per-

sonskader er ubegrenset.50  

 

På andre livsområder er det normalt opp til den enkelte om forsikring skal tegnes eller ikke og 

hvilket område forsikringen skal dekke. Bilansvarsloven derimot, fastsetter en tvungen an-

svarsforsikring for eier av bilen.51 Dette medfører at det er obligatorisk for alle registrerte bi-

ler å ha en forsikring jf. bal § 15. Systemet om obligatorisk forsikring gjelder ikke bare i Nor-

ge, men for hele Europa. Dette følger av motorvognforsikringsdirektivet, som Norge er bun-

det av gjennom EØS-avtalen.52  

 

Det følger både av bal § 1, § 4 og § 8 at dersom en motorvogn gjør skader, skal forsikringen 

dekke disse. Eier eller bruker er ikke personlig ansvarlig for disse skadene.53 Det er derfor 

forsikringsselskapet til den ansvarlige bileier som dekker tap for skade motorvognen forårsa-

ker. Denne konstruksjonen medfører at ansvaret for å erstatte skadene som bilen forårsaker 

løftes fra eier eller bruker av bilen over til forsikringsselskapet.  

 

Bilansvarsloven bygger på et objektivt ansvar. At ansvaret er objektivt betyr at trafikkskader 

erstattes uansett om noen er skyld i skaden.54 For forsikringsselskapet kan dette ansvaret 

sammenlignes med arbeidsgiveransvaret, hvor arbeidsgiveren kan holdes ansvarlig for en av 

de ansattes handlinger, selv om arbeidsgiveren ikke har skyld i skaden.55  

                                                
49 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 17 
50 Jf. bilansvarsloven §§ 4 og 9  
51 Knoph (2014) s. 307 
52 Direktiv 2009/103/EC 
53 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 275 
54 Ibid s. 275 
55 Jf. Skadeerstatningsloven § 2-1  
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Formålet med en erstatningsplikt på objektivt grunnlag, er at det vil være lettere for offeret for 

en trafikkulykke å få kompensasjon. Biler utgjør en stor skaderisiko i samfunnet og kostnade-

ne for å få dekket skadene kan bli høye.56 At ofre for trafikkulykker sikres erstatning uav-

hengig av om noen er skyld i skaden er derfor et viktig samfunnsnyttig verktøy.57  

 

Dette leder over til spørsmålet om forsikringsselskapet til eier eller bruker av en selvkjørende 

bil kan være ansvarlig for skader den selvkjørende bilen forårsaker.  

 

Utgangspunktet er at forsikringsselskapets objektive ansvar for skader som bilen forårsaker 

også vil kunne være anvendelig for selvkjørende biler. En selvkjørende bil vil bli brukt som 

«motorvogn».58 Dette blir også lagt til grunn forarbeidene til lov om utprøving av selvkjøren-

de biler, hvor departementet legger til grunn at «kjøretøy som skal brukes ved utprøving av 

selvkjørende kjøretøy forsikres i henhold til gjeldende rett».59 EU-kommisjonen har også vur-

dert om gjeldende europeisk regelverk kan være anvendelig på fremtidens teknologier, og har 

konkludert med at selvkjørende biler faller inn under motorvognforsikringsdirektivet.60 Vide-

re må det kunne legges til grunn at også en selvkjørende bil skal være registrert i henhold til 

vegtrafikkloven § 15 første ledd.61 

 

Det vil videre være behov for en forsikringsplikt også for selvkjørende biler.62 Selv om innfø-

ringen av selvkjørende biler vil føre til at antall trafikkulykker reduseres, vil det kunne oppstå  

ulykker. Illustrerende er en ulykke tidligere i år, hvor en av Teslas biler på selvkjørende auto-

pilot kolliderte i et autovern. Det selvkjørende systemet oppdaget ikke hinderet i veien.63 Selv 

om Teslas bil ennå ikke kan kategoriseres på et høyere SAE-nivå enn 2, viser eksempelet at 

selv om det vil være et betydelig antall selvkjørende biler på markedet i fremtiden, vil det 

oppstå trafikkulykker og dermed også et behov for forsikringsplikt.  

                                                
56 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 290 
57 Ibid s. 272 
58 Det følger av Ot.prp nr. 23 (1964-1965) om vegtrafikklov s. 36, at definisjonen bygger på bilansvarsloven § 3 
59 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 4.1.3 
60 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 19 
61 Etter vegtrafikkloven § 15 første ledd er trafikkforsikring et vilkår for registrering av motorvogner 
62 THEMA-Rapport 2017-32 s. 18 
63 The Guardian: https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/07/tesla-fatal-crash-silicon-valley-autopilot-

mode-report 
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På denne bakgrunn er det relevant å vise til resolusjonen som ble vedtatt av EU-parlamentet i 

2017.64 Her blir det foreslått at det blir etablert en obligatorisk forsikringsordning slik at eier 

eller bruker av den selvkjørende bilen må ha ansvarsforsikring. Dette vil medføre at det vil bli 

obligatorisk med en forsikring, på samme måte som vi i dag er forpliktet til å ha forsikring 

etter bilansvarsloven. Videre ble det fastslått at det skal etableres en fondsordning knyttet til 

den obligatoriske ansvarsforsikringen som gjør at skadelidte også vil være dekket selv om 

bruker ikke har tegnet forsikring.65 En obligatorisk forsikringsordning kan medføre at indivi-

ders interesser blir beskyttet og at motviljen mot å ta i bruk teknologien minsker. 

 

Det er derfor naturlig å konkludere med at gjeldende forsikringsplikt etter bilansvarsloven kan 

være anvendelig for selvkjørende biler ettersom også denne kan forårsake skader.  

 

Det er likevel en rekke forhold som kan begrense forsikringsselskapets ansvar. Det er åpen-

bart viktig å ta hensyn til trafikksikkerhet og ansvarsproblematikk i god tid før selvkjørende 

biler settes i omløp. Det vil i det følgende bli drøftet hvor langt forsikringsselskapenes ansvar 

etter bilansvarsloven rekker, og om nåværende regelverk er anvendelig for selvkjørende biler.  

 

Det vil først bli redegjort for hvilke skader forsikringsselskapet er ansvarlig for, før lovens 

unntak fra det objektive ansvaret blir gjennomgått. Etter dette vil det bli drøftet om forsik-

ringsselskapet kan kreve regress fra andre.  

 

3.2.1 Forsikringsselskapets ansvar  

 

Forsikringsselskapet er både ansvarlig for skader på den ansvarlige bilen som forårsaker ska-

der og for skadetilfeller hvor flere motorvogner er innblandet. Utgangspunktet er at forsik-

ringsselskapets ansvar for skader reguleres i bal. § 4. Oppstår skaden som følge av en kolli-

sjon mellom flere motorvogner gjelder særregelen bal. § 8.66  

 

                                                
64 2015/2103 (INL) punkt. 57 
65 Se også bal. §§ 10 og 17 som regulerer ansvaret dersom bilen ikke er forsikret 
66 Hagstrøm og Lødrup (2015) s. 296 
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3.2.2 Bilansvarsloven § 4 
 

Det følger av bal § 4 at dersom motorvognen «gjer» skade, er forsikringsselskapet ansvarlig. 

Formuleringen «gjer» innebærer at skaden må kunne tilbakeføres til noe motorvognen foretar 

seg. Bestemmelsen oppstiller derfor et krav om årsakssammenheng.67 Kravet om årsakssam-

menheng innebærer at dersom skaden ikke kan tilbakeføres til noe motorvognen gjør, vil ska-

den falle utenfor lovens anvendelsesområde, og forsikringsselskapet er da ikke ansvarlig.68  

 

Med «skade» menes en virkning som plutselig inntreffer, for eksempel en utforkjøring. Rene 

slitasjeskader kan derimot ikke kreves erstattet.69 I forarbeidene fremheves at skaden må ha 

oppstått ved at bilen har vært i en eller annen form for aktivitet.70 Det kreves likevel ikke at 

bilen er i bevegelse, men det må være en «skade som har noenlunde naturlig sammenheng 

med en motorvogns tilstand, egenskaper eller andre forhold».71 Har for eksempel skaden opp-

stått på grunn av at bilen har hatt på fjernlys og blendet en annen sjåfør som av denne grunn 

kolliderer i et tre, vil kriteriet være oppfylt.  

 

Det har videre vært flere avgjørelser av Høyesterett hvor betydningen av «gjer» kriteriet har 

stått sentralt. I HR-2015-01895-A gjaldt spørsmålet om forsikringsselskapet var ansvarlig for 

en personskade som var forårsaket ved lukking av bagasjeluken i en bil. Høyesterett kom i 

dommen til at forsikringsselskapet var ansvarlig etter bal. § 4, til tross for at bilen var parkert, 

ettersom skaden var en «naturlig konsekvens» av bilens «direkte bruk til transportformål».72 

En ulykke som ikke var dekket av bilansvarsloven er beskrevet i Rt 1968 s. 878 som handlet 

om ansvarsfordelingen etter at en steinblokk falt ned på en bil. Dette medførte flere persons-

kader og dødsfall. Høyesterett kom enstemmig til at skaden ikke var «voldt av bilen i lovens 

forstand» ettersom steinblokken ville ha forårsaket skade uansett.  

 

                                                
67 I Rt 2012 s 233 avsnitt 40, viser høyesterett til at vilkåret «gjer» inneholder et årsakskrav  
68 Dette omtales som betingelseslæren jf. Rt. 1992 s. 64    
69 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 277 
70 Ot.prp nr. 24 (1959-1960) s. 44 
71 HR-2015-01895-A avsnitt. 36 
72 HR-2015-01895-A avsnitt. 32 
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Som rettspraksis viser, er forsikringsselskapets ansvar etter bilansvarsloven vidt. Det er derfor 

lite tvilsomt at «gjer» begrepet favner mange situasjoner, selv om formuleringen skade som 

«motorvognen gjer» krever en forbindelse mellom bilens egenskaper og skaden.  

 

Kravet i bilansvarsloven § 4 om at skade skal være forårsaket av en motorvogn, kan være 

oppfylt selv der en selvkjørende bil volder skade. Forsikringsselskapet kan derfor bli ansvarlig 

for erstatningsoppgjøret for bilskader etter bal. § 4.  

 

3.2.3 Bilansvarsloven § 8  
 

For kollisjonsskader, gjelder bilansvarsloven § 8. Denne bestemmer at forsikringsselskapet er 

ansvarlig for skader som en «motorvogn gjer» på «ei anna motorvogn». Paragrafen regulerer 

dermed skader hvor to eller flere motorvogner er innblandet.73  

 

Bakgrunnen for at lovgiver har sett det som nødvendig å regulere kollisjoner mellom motor-

vogner i en egen bestemmelse, er at dette er skader som flere forsikringer kan dekke etter re-

gelen i bal. § 4. Det kreves derfor en ordning for at ansvaret kan fordeles mellom forsikringe-

ne på en hensiktsmessig måte.74  

 

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse kreves det, i tillegg til at en motorvogn har 

gjort skaden,75 at skaden «kjem av» ett av tilleggsvilkårene i bokstav a til c. At skaden må 

«kjem av» ett av de forholdene som følger av tilleggsvilkårene, innebærer at vilkåret som i 

den aktuelle situasjonen er oppfylt må ha vært årsaken til skaden. Dette medfører også at for-

sikringsselskapets ansvar ikke er helt objektivt, som for bal. § 4. Forsikringsselskapet er bare 

ansvarlig dersom noe irregulært har skjedd.76  

 

Etter bal. § 8 vil forsikringen kun dekke skade som skyldes uaktsomhet, teknisk svikt og 

brudd på trafikkreglene.77 Vilkårene i bokstav a til c er alternative. At vilkårene er alternative 

vil si at minst ett av kriteriene må være oppfylt.  

                                                
73 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 296 
74 I.c. 
75 Vilkåret er det samme som etter bilansvarsloven §§ 1 og 4  
76 Lødrup (2005) s. 181 
77 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 278 
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Dersom det kan konstateres at et av vilkårene i bal. § 8 bokstav a til c, er oppfylt kan skadelid-

te rette et krav mot den andre bilens ansvarsforsikrer.78 Er ikke ett av vilkårene oppfylt, vil 

forsikringsselskapet ikke være ansvarlig selv om «motorvognen gjer» skade «på ei anna mo-

torvogn».  

 

Dette medfører også at dersom ett av forholdene som kreves etter bal. § 8 bare foreligger på 

den ene siden, vil ansvaret følge av dennes forsikring. Foreligger slike forhold på begge sider, 

fordeles ansvaret jf. bal. § 8 annet ledd.  

 

I det følgende vil det undersøkes nærmere hva som skal til for at vilkårene i bal. § 8 første 

ledd bokstav a til c er oppfylt og om disse er anvendelige for selvkjørende biler.  

 

3.2.4 Bilansvarsloven § 8 a 

 

Forutsetningen etter bal. § 8 første ledd bokstav a, er at eieren, brukeren eller føreren «ikkje 

bar seg forsvarleg åt». Dette innebærer at en av dem, i den nevnte personkretsen, må ha opp-

trådt uaktsomt. Å opptre uaktsomt vil si at man har opptrådt i strid med det en alminnelig for-

nuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.79 Har for eksempel føreren av en bil holdt 

øynene på mobiltelefonen i stedet for på veien og en kollisjon oppstår, har vedkommende 

opptrådt uaktsomt og oppfylt kriteriet i bokstav a om å «ikkje bar seg forsvarleg åt».  

 

Tas det utgangspunkt i en selvkjørende bil på SAE-nivå 5, vil ikke bilens programvare anses 

som fører.80 Det er likevel grunn til å tro at løsningen i fremtiden vil være at også en pro-

gramvare kan anses som fører. For eksempel har USAs trafikkmyndighet, The National 

Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) uttalt at den selvkjørende bilens program-

vare kan bli ansett som fører av bilen. NHTSA mener at dersom ingen mennesker lenger kan 

styre bilen, er det rimelig å anse føreren som den som faktisk styrer bilen.81 Resultatet vil da 

bli at bilens programvare anses som føreren.  

                                                
78 Lødrup (2005) s. 181 
79 Lødrup (2005) s. 59 
80 Se drøftelsen under punkt. 2.1.1 
81 Arstechnica: https://arstechnica.com/cars/2016/02/googles-self-driving-car-ai-can-be-the-vehicles-legal-

driver-us-government-says/ 
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Dersom det legges til grunn at bilens programvare i fremtiden anses som fører, må det vurde-

res hvorvidt loven åpner for at et dataprogram kan være uaktsomt.  

 

Spørsmålet blir dermed om den selvkjørende bilens programvare kan opptre «uaktsomt».  

 

Lovens formulering "ikkje bar seg forsvarleg åt" viser som nevnt til en vurdering av om hand-

lingen var uaktsom. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) § 23 blir innholdet av 

uaktsomhetsbegrepet nærmere definert. Det fremgår av bestemmelsen at den som «handler i 

strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutset-

ninger kan bebreides» er uaktsom. Det er naturlig å legge til grunn en lignende forståelse av 

aktsomhetskravet også for bilansvarslovens område. Culpanormen er det alminnelige an-

svarsgrunnlaget i norsk rett og innholdet av culpaansvaret presiseres nettopp ved at de spørres 

om hva en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon. 82   

 
Videre følger det av HR-2017-1977-A at det ved vurderingen av om det foreligger uaktsom-

het må legges vekt på «hvilke normer som finnes for atferd på området, handlingens skadeev-

ne, nytteevne og handlingsalternativer, samt skadevolders og skadelidtes situasjon».83  

 
Det vil kunne oppstå situasjoner hvor programvaren i en selvkjørende bil på SAE-nivå 5 vil ta 

beslutninger som strider med hva som kan anses som forsvarlig opptreden. Et eksempel på 

dette kan være dersom det foreligger dårlige værforhold, som en forsvarlig fysisk sjåfør ville 

tatt hensyn til, men som en programvare muligens ikke tar tilstrekkelig hensyn til. I en slik 

situasjon vil handlingen, eller den eventuelt manglende handlingen, som utføres av program-

varen kunne oppfylle kravet til uaktsomhet.  

 
Det er imidlertid mer tvilsomt om programvaren kan «bebreides» for at denne handlingen ble 

foretatt. Dersom noen skal kunne «bebreides» for sine handlinger må det vurderes om den 

som utførte handlingen kan klandres for å ha tatt dette valget. Det følger videre av forarbeide-

ne at dersom en fersk bilfører kommer opp i en vanskelig trafikksituasjon, «kan man ikke 

stille helt de samme krav til ham som til en mer erfaren sjåfør». Samtidig fremgår det at det 

forventes at en uerfaren sjåfør har gjort «det han kan for å kompensere for sin manglende er-
                                                
82 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 68 
83 HR-2017-1977-A avsnitt. 16 
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faring» og at vedkommende «ikke kan bebreides for å ha kommet i den vanskelige situasjo-

nen».84 Dette viser at det må foretas en konkret vurdering av hvilke forutsettinger den som 

handlet hadde til å forstå situasjonen, og om personen kan klandres for dette valget basert på 

disse forutsettingene.  

 

En programvare vil i overskuelig fremtid ikke kunne ta bevisste valg eller vurdere sine be-

grensinger rundt disse valgene. Det er mer nærliggende å anta at programvaren vil foreta be-

slutninger basert på informasjonen som utløses av påvirkning fra sensorene i bilen. Det vil 

medføre at en selvkjørende bil med nøyaktig samme datagrunnlag, alltid vil foreta det samme 

valget. Dersom programvaren i alle situasjoner vil foreta de samme valgene, er det naturlig at 

programvaren ikke kan «bebreides» for disse beslutningene.    

 

Hvis det legges til grunn at programvaren alltid vil foreta de samme valgene, vil den selvkjør-

ende bilens programvare derfor ikke kunne opptre uaktsomt. Ansvarsforsikreren vil derfor 

ikke være ansvarlig dersom en selvkjørende bil påfører skader på et annet kjøretøy i en situa-

sjon hvor et aktsomt menneske ville handlet annerledes. 

 

Det kan etter dette konkluderes med at en selvkjørende bil som sådan ikke kan opptre «uakt-

somt».  

 

Dette vil imidlertid kunne stille seg annerledes dersom produsenten av bilens programvare 

kan identifiseres med den selvkjørende bilen. Ettersom den selvkjørende bilens programvare i 

fremtiden trolig kan defineres som fører, blir spørsmålet om produsenten kan identifiseres 

med bilens programvare.  

 

Utgangspunktet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 17-1 er at et styre kan hand-

le uaktsomt. Det samtidig naturligvis ikke slik at styret som konstruksjon handler uaktsomt. 

Det er de som opptrer på vegne av styret som kan bebreides for sine handlinger. Det samme 

prinsippet kan overføres til selvkjørende biler på SAE-nivå 5. Produsenten av bilens program-

vare kan for eksempel opptre uaktsomt dersom de programmerer systemet til å holde seg ett 

sekund bak bilen foran, i stedet for tre sekunder, slik at bilen med dette ikke har tilstrekkelig 

tid til å bremse hvis noe uforutsett skulle inntreffe.  
                                                
84 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) s. 426-427 
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At en produsent har opptrådt uaktsomt, er imidlertid ikke noe som berøres i bal. § 8 bokstav a. 

Personkretsen loven retter seg mot er eier, bruker eller føreren. En uaktsom programmering 

fra produsenten vil derfor ikke kunne føre til at vilkåret i bal. § 8 bokstav a er oppfylt, med 

mindre det foretas en utvidende tolkning av begrepet «fører». Foretas en utvidende fortolk-

ning av begrepet fører tillegges mer i loven enn det lovteksten språklig gir uttrykk for.85 Det 

skal imidlertid utøves forsiktighet med utvidende fortolkninger uten at lovgiver klart har gitt 

uttrykk for det. I foreliggende situasjon synes det nærliggende å konkludere med at det ikke er 

anledning til å strekke ordlyden så langt som å omfatte produsenten ettersom det vil medføre 

at et helt nytt ansvarsobjekt pålegges ansvar.  

 

Ordlyden åpner ikke for at produsenten kan identifiseres med den selvkjørende bilens pro-

gramvare.  

 

Ettersom en selvkjørende bil ikke kan bebreides for sine handlinger vil ikke forsikringssel-

skapet kunne holdes ansvarlig for skader den selvkjørende bilen volder, selv om handlingen 

som sådan kan kategoriseres som uaktsom. Dette medfører videre at det vil være behov for 

tilpasninger i lovteksten slik at en eventuell uaktsomhet fra produsentens side også kan omfat-

tes.  

 
Hva med selvkjørende biler på lavere nivåer?  
 
For selvkjørende biler på lavere nivåer enn SAE-nivå 5, representerer ikke bestemmelsens 

ordlyd de samme utfordringene. Selvkjørende biler på disse nivåene krever fortsatt en fysisk 

fører. Oppstår en kollisjon hvor det kan konstateres at føreren var uaktsom, vil forsikringssel-

skapet dekke skadene som den andre bilen blir påført. Hvis for eksempel en selvkjørende bil 

forårsaker en skade mens den opererer på autopilot, må det på SAE-nivå 0-3 antas at skaden 

skyldes brukerens manglende overtakelse av kontrollen av den selvkjørende bilen. Dette kan 

være tilfellet hvis brukeren har blitt advart om at vedkommende må ta over styringen, men lar 

være å gjøre dette. Et illustrerende eksempel fra virkeligheten er en ulykke fra 2016, hvor en 

av Teslas biler på SAE-nivå 2 kolliderte i en lastebil. Etterforskningen viste at føreren av bi-

                                                
85 Eckhoff (2001) s. 124 
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len ikke responderte på signalene fra bilen om å overta styringen.86 Slike situasjoner må kun-

ne likestilles med uaktsomhet.  

 

Et problem i den forbindelse er imidlertid at innføringen av selvkjørende biler med forskjellig 

grad av selvstyring vil skje gradvis. I en overgangsperiode kan det derfor både være en selv-

kjørende bil uten en tradisjonell fører, og en bil hvor en menneskelig sjåfør fører bilen. Når 

mennesket og teknologien må samhandle kan det oppstå vanskelige bevisspørsmål ved fast-

leggingen av hvem eller hva som forårsaket kollisjonen. Hva om bilprodusentene er motvilli-

ge til å utlevere den selvkjørende bilens data?  

 

En mulig løsning på dette vil være å regulere en plikt til å utlevere data. I lov om utprøving av 

selvkjørende kjøretøy har det blitt fastslått i § 8 at den som har fått tillatelse til å teste selvkjø-

rende biler, plikter å gi tilgang til lagrede opplysninger som er nødvendige for etterforsk-

ningen. På denne måten vil det enklere kunne konstateres hvem eller hva som «ikkje bar seg 

forsvarleg åt» 

 

Konklusjonen er at handlingene til mennesket som befinner seg i en selvkjørende bil på SAE-

nivå 0-3 kan kategoriseres som uaktsomme. Vilkåret i bal. § 8 første ledd bokstav a kan derfor 

oppfylles på disse nivåene. Dette medfører at forsikringsselskapet kan være ansvarlig for ska-

der som oppstår som følge av den uaktsomme handlingen.  

 

3.2.5 Bilansvarsloven § 8 b 

 

Bal. § 8 første ledd bokstav b krever at «vogna ikke var i orden eller svikta». Dette kriteriet 

retter seg mot objektive tekniske svikt ved bilen, som for eksempel at bremsene 87 eller lys-

signalene ikke fungerte.88  

 

Utgangspunktet er at en selvkjørende bil på SAE-nivå 5, på lik linje som en tradisjonell bil, 

vil kunne tenkes å ha en teknisk svikt. Den selvkjørende bilen vil i stor grad bestå av tilsva-

rende komponenter som tradisjonelle biler, som bremser og lys. Dersom disse funksjonene 

                                                
86 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 14 
87 Jf. Rt. 1960 s. 1153 
88 Jf. Rt. 1955 s. 741 
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svikter vil kriteriet være oppfylt. Det samme vil gjelde dersom den selvkjørende bilens senso-

rer ikke fungerer som forventet.   

 

Et viktig spørsmål er imidlertid om en situasjon der det oppstår en feil i den selvkjørende bi-

lens kode, såkalt programvarefeil, kan oppfylle ordlydens kriterium. Det kan for eksempel 

være en programvarefeil dersom en selvkjørende bil på SAE-nivå 5 ikke lenger registrerer 

andre biler i trafikken på grunn av en feil ved koden til programvaren.  

 

Det første spørsmålet blir derfor om en programvarefeil som medfører at den selvkjørende 

bilen påfører skade på et annet kjøretøy, er å anse som at «vogna ikke var i orden eller svik-

ta».  

 

Formuleringen «ikke var i orden eller svikta» tilsier at det må foreligge en feil på bilens funk-

sjoner. Videre må disse feilene være egnet til å føre til at bilen «gjer» skade på et annet kjøre-

tøy. Ordlyden «orden» viser til en terskel hvor et avvik fra det som er forventet av bilen, må 

måles opp mot hvordan det faktisk stiller seg. Ordlyden oppstiller derfor en terskel for når noe 

går fra akseptert stand til ikke å være i «orden».  

 

Et fellestrekk ved avgjørelser som har vært gjenstand for prøvelse i Høyesterett er at det har 

vært mekaniske feil ved bilene som har medført at skaden oppstod. For eksempel har det blitt 

fremhevet at vilkåret i bal. § 8 bokstav b er oppfylt dersom det foreligger en teknisk svikt eller 

en feil med bilen, jf. Rt 1954 s. 739 og Rt. 1960 s. 1153. Det er derfor de fysiske komponen-

tene til bilen som har blitt ansett å være omfattet av bestemmelsen. Feil på den selvkjørende 

bilens programvare kan vanskelig forenes med den praksis som er etablert, ettersom program-

varen ikke er å anse som en fysisk komponent i bilen. 

 

Det følger samtidig av forarbeidene at ordlyden i bestemmelsen skal tolkes vidt, slik at enhver 

«feil ved vognen eller dens last» kan omfattes.89 Dette kan tolkes slik at bestemmelsen også er 

ment for å fange opp feil som lovgiver på tidspunktet da loven ble utformet ikke tok i betrakt-

ning. Forarbeidene kan derfor også forstås slik at bal. § 8 første ledd bokstav b omfatter pro-

gramvarefeil.    

 
                                                
89 NUT 1957:1 s. 64 
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Videre viser rettspraksis at feil på bilens kjernefunksjoner, som dens bremser og lys, omfattes 

av bal § 8 bokstav b. Ettersom Høyesterett har benyttet denne bestemmelsen for slike typetil-

feller, er det naturlig at også nye kjernefunksjoner vil kunne omfattes. Utviklingen innenfor 

bilproduksjon har ført til at biler i dag i større grad styres av en programvare som ivaretar for-

skjellige funksjoner. For eksempel bestemmer programvaren bremsetrykk og navigerer bilen 

bortimot feilfritt. Bilens programvare må derfor anses som en integrert del av bilen. Forelig-

ger det derfor en svikt i programvaren, vil dette kunne anses som en svikt i en av bilens kjer-

nefunksjoner.  

 

Det må derfor kunne konkluderes med at programvarefeil som medfører at den selvkjørende 

bilen påfører skade på et annet kjøretøy vil anses som at «vogna ikke var i orden eller svikta». 

Forsikringsselskapet vil derfor være ansvarlig for skader som skyldes programvarefeilen.  

 

Et annet spørsmål er imidlertid om enhver kollisjon mellom en selvkjørende bil og et annet 

kjøretøy er å anse som at bilen «ikke var i orden». En av fordelene med en selvkjørende bil er 

nettopp at den skal forhindre kollisjoner med andre biler.  

 

Hagstrøm og Stenvik ser det slik at det ikke er «nødvendig å ta stilling til den bakenforliggen-

de årsaken til funksjonsviket, om den skyldes fabrikasjonsfeil, manglende vedlikehold eller 

annet. Det er tilstrekkelig å konstatere at motorvognen ikke har fungert normalt».90 Dersom 

den selvkjørende bilen påfører skade på annet kjøretøy, er det naturlig å legge til grunn at mo-

torvognen ikke har fungert normalt. Dette trekker i retning av at enhver kollisjon med et annet 

kjøretøy er å anse som at den selvkjørende bilen «ikke var i orden». 

 

Samtidig viser ordlyden «ikke i orden eller svikta» til feil som ikke skal oppstå i den aktuelle 

komponenten. Det er i denne forbindelse nødvendig å poengtere at programvaren for selvkjø-

rende biler på SAE-nivå 5, vil tre inn i førerrollen. Når et menneske innehar rollen som fører, 

vil vedkommende bruke sine sanser til å vurdere omgivelsene og trafikkbildet, og ta beslut-

ninger basert på en analyse av disse. En programvare i førerrollen vil gjøre tilsvarende, men 

det vil være den selvkjørende bilens sensorer som fungerer som sanser. Dette innebærer at 

programvaren vil måtte foreta beslutninger basert på hva som fremstår som den mest reelle 

trafikk-situasjonen til enhver tid. Det vil derfor alltid kunne være en risiko for at programva-
                                                
90 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 297 
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ren får feil informasjon fra trafikken, mistolker informasjonen, eller tar feil beslutning basert 

på riktig informasjon. Dette er å anse som en del av kompleksiteten med å opptre som fører av 

en bil, og det er derfor naturlig å anse slike tilfeller til å falle utenfor ordlydens i bestemmel-

sen.  

 

Det må derfor konkluderes med at enhver kollisjon mellom en selvkjørende bil og et annet 

kjøretøy ikke er å anse som at bilen «ikke var i orden». 

 

3.2.6 Bilansvarsloven § 8 c 

 

Bal § 8 første ledd bokstav c fastslår at forsikringsselskapet er ansvarlig dersom bilen har 

«køyrd, fråsegsett eller handsama slik at ho kom i strid med gjeldande trafikkreglar». Vilkåret 

tar dermed sikte på tilfeller hvor bilen har brutt trafikkreglene. Med trafikkreglene siktes det 

til regler om trafikken, som for eksempel vegtrafikkloven § 3 som bestemmer at «enhver skal 

ferdes hensynsfullt» og være «aktpågivende og varsom» i trafikken. Det kreves videre årsaks-

sammenheng mellom overtredelsen av trafikkreglene og skaden som oppstod.  

 

Det er ulovlig med selvkjørende biler på norske veier, foruten der tillatelse har blitt gitt etter 

lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy § 4. På nåværende tidspunkt vil derfor en selvkjør-

ende bil uten tillatelse kunne oppfylle vilkåret i bal. § 8 første ledd bokstav c.  

 

Det kan også være andre situasjoner der en selvkjørende bil vil kunne komme i strid med tra-

fikkreglene. For eksempel kan den selvkjørende bilens GPS-system ikke være oppdatert, noe 

som vil kunne medføre at en selvkjørende bil på SAE-nivå 5 kjører inn i en enveiskjørt vei og 

påfører skade på en annen bil. I en slik situasjon er det åpenbart at grunnen til at skaden opp-

stod skyldes at den selvkjørende bilen brøt med trafikkreglene. Utover dette, er det lite trolig 

at det vil oppstå noen særegne situasjoner som følge av at bilen er selvkjørende.  

 

Konklusjonen er at en selvkjørende bil vil kunne oppfylle vilkåret i bal. § 8 første ledd bok-

stav c. Følgelig vil forsikringsselskapet kunne være ansvarlig for tap for skade i disse situa-

sjonene.  
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3.2.7 Unntak fra forsikringsselskapets ansvar 
 

Det har nå blitt fastslått at selvkjørende biler kan omfattes av bilansvarsloven ettersom forsik-

ringsplikten som gjelder for en tradisjonell bil også kan gjelde for selvkjørende biler. Forsik-

ringsselskapet kan derfor være ansvarlig for skader der selvkjørende biler er involvert. Det 

videre spørsmålet er hvilke skader forsikringsselskapet til bilens eier eller bruker vil være 

ansvarlig for å dekke og om dette begrenser forsikringsselskapets ansvar.  

 

Selv om vilkårene i bal. §§ 4 og 8 er oppfylt, oppstiller loven flere unntak fra det objektive 

ansvaret til forsikringsselskapet. For det første er det noen skader som ikke kan kreves erstat-

tet jf. bal § 1, det stilles krav til bruken av motorvognen, jf. bal § 2, og skade på ansvarlig mo-

torvogn dekkes ikke, jf. bal § 5 første ledd bokstav a. Videre dekkes ikke skade på sjåførens 

eiendeler jf. bal § 5 b. Det følger i tillegg av bal. § 7 første ledd at erstatning kan avkortes 

eller falle bort. 

 

I det følgende vil det redegjøres for unntakene fra forsikringsselskapenes ansvar.  

 

Bilansvarsloven fastsetter at visse skader faller utenfor loven, og at noen skader ikke kan kre-

ves erstattet etter loven. For eksempel følger det av bal § 1 at loven dekker «skade (…) på 

folk eller eige». At skader dekkes på «folk» innebærer at en skade må oppstå på det fysiske 

legemet, for eksempel ved brudd eller dødsfall. «Eige» betyr at skaden må knyttes til en ting-

skade, for eksempel skade på en postkasse. Dette betyr at loven ikke dekker formuestap som 

har oppstått uten at skade har skjedd på «folk eller eige». Både for tradisjonelle biler, og for 

selvkjørende biler synes ikke avgrensningen å skape problemer.  

 

Videre er noen skader unntatt fra loven etter bal. § 2. Unntakene som er listet opp i § 2 første 

ledd bokstav a-b retter seg mot tilfeller der bilen ikke brukes til det biler normalt brukes til, 

nemlig vegtrafikk. Dette er en naturlig avgrensning, og det er rimelig at forsikringsselskapet 

ikke holdes ansvarlig dersom bilen ikke blir brukt til «anna enn køyredoning»91 eller dersom 

bilen blir brukt i «motorvognrenn».92 

 

                                                
91 Jf. bal. § 2 første ledd bokstav a  
92 Jf. bal. § 2 første ledd bokstav c  
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Bilansvarsloven § 5 bokstav a-c, setter begrensninger for hvilke skader som kan kreves dek-

ket. Bal § 5 første ledd bokstav a bestemmer at ansvarsforsikringen ikke dekker skade på egen 

bil. Når en selvkjørende bil opererer på veiene vil det i likhet med i dag kunne oppstå situa-

sjoner hvor bilen blir påført skader. Dette kan for eksempel skader som følge av steinsprut 

eller at dekket punkterer.  

 

Regelen i bal. § 5 innebærer at både for nåværende biler og for fremtidens selvkjørende biler, 

vil en egen forsikring måtte tegnes for at skader på egen bil skal kunne dekkes. Foruten at en 

slik forsikring må etableres, representerer ikke regelen noen utfordringer for selvkjørende 

biler.  

 

3.2.8 Skadelidtes medvirkning 

 

Etter bal. § 7 første ledd, følger det at dersom skadelidte har «medverka til skaden» kan er-

statningsansvaret til forsikringsselskapet «minke» eller «falla heilt bort». At skadelidte har 

«medverka» innebærer at skadelidte har bidratt til at skaden skjedde, for eksempel ved ikke å 

se seg godt om før vedkommende krysser en vei jf. Rt 1969 s. 51.93 Likevel skal ikke avkort-

ning skje «når skadelidte kan leggjast berre lite til last» jf. § 7 første ledd. Dette vil medføre at 

dersom skadelidte har medvirket, men er lite å bebreide, vil fortsatt forsikringsselskapet dekke 

tapet.94  

 

Avkortning eller tap av erstatning forutsetter imidlertid at skadelidte medvirket til skaden 

«med vilje eller i aktløyse». Uttrykket aktløyse sikter til situasjoner hvor skadelidte burde ha 

handlet annerledes og på den måten hindret at skaden oppstod. For eksempel dersom skade-

lidte har unnlatt å bruke bilbelte jf. Rt. 2005 s. 887. Det er likevel ikke helt enkelt å vurdere 

om skadelidte er mer enn lite å legge til last jf. bal. § 7 første ledd. I forarbeidene fremheves 

det at graden av uaktsomhet må «bedømmes etter skadelidtes individuelle forhold, så som 

alder, erfaring, stilling i trafikken m.m».95 Samtidig følger det også av § 7 første ledd at vur-

                                                
93 I Rt. 1969 s 51 ble det til tross for skadelidtes uaktsomhet ikke foretatt noen reduksjon fordi bilføreren var mer 

å bebreide.  
94 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 289 
95 Ot.prp. nr. 24 (1959-1960) s. 28 
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deringen av om erstatningen skal settes ned, beror på «åtferda på kvar side» og «tilhøva el-

lers». Sistnevnte betyr at skadelidtes og skadevolders atferd må vurderes opp mot hverandre.96 

 

Spørsmålet er etter dette om kriteriet i bal. § 7 første ledd er anvendelig for selvkjørende biler 

på SAE-nivå 5.  

 

Ved vurderingen må det skilles mellom eksterne skadelidte og interne skadelidte. Med ekster-

ne skadelidte menes en skadelidt som ikke befant seg i den selvkjørende bilen på skadetids-

punktet. Med interne skadelidte menes en passasjer eller bruker av den selvkjørende bilen.  

 

Utgangspunktet er at vurderingen av medvirkning for en ekstern skadelidt ikke vil skille seg 

fra vurderingen som foretas etter dagens gjeldende regler. Det er ikke relevant om kjøretøyet 

blir styrt av et menneske eller av en programvare. Det kreves at den skadelidte, på samme 

måte som i dag, opptrer aktsomt og fornuftig rundt biler.97 Oppfylles ikke dette kravet, vil det 

kunne konstateres at skadelidte har medvirket til skaden. Et eksempel som kan illustrere en 

ekstern skadelidts uaktsomme handling er en ulykke tidligere i år. Her døde en kvinne etter at 

hun gikk ut i bilveien uten å se seg for. Dette resulterte i en kollisjon mellom kvinnen og en 

selvkjørende Uber bil på SAE-nivå 5.98 Eksempelet viser at medvirkningsregelen som oppstil-

les i bilansvarsloven § 7 første ledd kan være anvendelig for eksterne skadelidte selv der selv-

kjørende biler er involvert.  

 

Samtidig vil ikke kriteriet etter bal. § 7 første ledd være like anvendelig for skader på passa-

sjerer eller brukere av en selvkjørende bil på det høyeste nivået for automatisering. Grunnen 

til dette er at den skadelidte i mindre grad vil kunne bidra til at skaden oppstår. En passasjer 

eller bruker av en selvkjørende bil på et slikt nivå, har ikke mulighet til å gripe inn eller kont-

rollere bilens bevegelser. Dette vil derfor kunne likestilles med at en passasjer i en tradisjonell 

bil normalt ikke kan påvirke bilens bevegelser.  

 

Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor eieren eller brukeren av den selvkjørende bilen kan 

kunne sies å ha medvirket til skaden. Det vil for eksempel kunne være uaktsomt dersom eie-

                                                
96 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 290 
97 Se vegtrafikkloven § 3 
98 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 15 
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ren av en selvkjørende bil på SAE-nivå 5 ikke sørger for at bilen er ren. Er den ikke det, kan 

det tenkes at den selvkjørende bilens sensorer ikke får fanget opp omgivelsene. I slike tilfeller 

må det ses hen til den terskelen som følger av formuleringen «berre lite til last», og det må 

derfor vurderes hvor skitten bilen var og hvor sannsynlig det var at dette ville påvirke sensor-

ene til bilen. I slike situasjoner kan det tenkes at eieren eller brukeren av bilen vil kunne anses 

som uaktsom.  

 

Samtidig er det på SAE-nivå 5, bilen selv som er å anse som fører. Dersom bilen velger å kjø-

re med "skitne" sensorer er det mer nærliggende å pålegge ansvar på produsenten av bilen.  

 

For selvkjørende biler på SAE-nivå 5 er konklusjonen derfor at bestemmelsen bare delvis vil 

være anvendelig.  

 

Bestemmelsen om medvirkning gjør seg derimot svært gjeldende for skadelidte førere av 

selvkjørende biler på SAE-nivå 0-4. På disse nivåene vil det fortsatt kreves menneskelig inn-

gripen i visse situasjoner. Dersom den fysiske føreren ikke griper inn som bilen krever, kan 

dette kategoriseres som «aktløyse».  

 

Dødsulykken fra 2016, hvor Teslas selvkjørende bil kolliderte i en lastebil kan tjene som illus-

trasjon også for denne situasjonen. Som nevnt kunne kollisjonen vært avverget dersom føre-

ren fulgte bilens instruksjoner om å holde hendene på rattet.99 Til tross for at den selvkjørende 

bilen ikke registrerte faren i veien, kan førerens mangel på inngripen kategoriseres som at 

vedkommende var mer enn bare lite å bebreide, og således er dette eksempelet et tilfelle hvor 

skadelidte har opptrådt klanderverdig og dermed vært i «aktløyse». Dette kan medføre at det 

skjer en avkortning i erstatningen.  

 

Det må til slutt poengteres at det fremgår av forarbeidene at selv om skadelidte har opptrådt 

uaktsomt, kan det være «urimelig å redusere erstatningen sterkere enn at han sikres et noen-

lunde forsvarlig og levelig grunnlag».100 Dette kan medføre at selv om skadelidte kan bebrei-

des for at ulykken oppstod, vil forsikringsselskapet fortsatt i mange situasjoner kunne holdes 

ansvarlig.    

                                                
99 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 15 
100 Ot.prp. nr. 24 (1959-1960) s. 28-29 
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3.2.9 Regress 
 

Overnevnte viser forsikringsselskapet kan holdes ansvarlig for skader den selvkjørende bilen 

forårsaker. Dette betyr at forsikringsselskapet vil kunne beskytte den skadelidte ved å gi er-

statning både for personskader og tingskader. Dette vil også kunne gjøre det enkelt for skade-

lidte å motta oppgjør. Velger skadelidte å rette erstatningskravet mot forsikringsselskapet er 

utgangspunktet at skadelidte ikke kan gjøre gjeldende kravet mot den egentlige skadevolde-

ren.101   

 

Forsikringsselskapets ansvar kan imidlertid bli betydelig med innføringen av selvkjørende 

biler. Dette kan til en viss grad kompenseres for ved hjelp av høyere forsikringspremier i 

fremtiden.102 Det vil likevel kunne være urimelig om forsikringsselskapet i alle tilfeller er 

ansvarlig for det endelige tapet som den selvkjørende bilen forårsaker. Derfor oppstår spørs-

målet om forsikringsselskapet har adgang til å kreve det som er utbetalt til skadelidte tilbake 

fra den egentlige skadevolder. Det vil derfor i det følgende redegjøres for hvilke krav som 

stilles for at forsikringsselskapet kan søke regress fra andre. 

 

Krav om dekning for utbetaling man har gjort for andre, omtales som regresskrav.103 Ettersom 

forsikringsselskapet må utbetale erstatning til den som har blitt skadet av bilen, er utgangs-

punktet at forsikringsselskapet kan kreve regress fra den som har forårsaket skaden. Dette 

omtales vanligvis som cessio legis.104 

 

Bakgrunnen for at det skal være adgang til å kreve regress, er først og fremst av preventive 

hensyn slik at trafikanter og førere ikke skal opptre hensynsløst i trafikken ved at de har for-

sikring som uansett vil dekke skaden.105 Videre er et hensyn at det er den som faktisk forårsa-

ket skaden som bør bli holdt ansvarlig og merke dette ved å bli pålagt et erstatningsansvar. 

 

Forsikringsselskapets adgang til å søke regress, er i utgangspunktet hjemlet i lov 13. juni 1969 

nr. 26 skadeerstatningsloven. Regressadgangen reguleres i skl. § 4-4 nr. 2. Det fremgår av 
                                                
101 Jf. skadeerstatningsloven. § 4-2 nr. 1 
102 Lødrup (2011) s. 71 
103 Lødrup (2011) s. 72 
104 I.c. 
105 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 289 
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denne at «ved trafikkforsikring kan forsikringsselskapet kreve regress etter bilansvarsloven §§ 

8, 12 og 13 uten hensyn til reglene i § 4-3». Dette betyr at når et forsikringsselskap har gitt 

erstatning til en skadelidt etter trafikkforsikringen, den forsikring som kreves etter bilansvars-

loven, er det reglene i bilansvarsloven som regulerer adgangen til regress.  

 

Reglene om regress følger av bilansvarsloven § 12. Det følger av bestemmelsen at forsik-

ringsselskapet kan kreve regress mot «den som eig eller brukar vogna eller var med i henne». 

Regresskrav kan altså rettes mot eier, bruker og passasjer av motorvognen. Ettersom paragra-

fen bruker formuleringen «kan» er bestemmelsen er en «kan regel», som innebærer at forsik-

ringsselskapet ikke er forpliktet til å rette krav mot føreren eller brukeren.  

 

Videre oppstiller bestemmelsen vilkår for at forsikringsselskapet kan søke regress. For det 

første følger det av ordlyden at skadevolder må ha opptrådt «grovt uaktsomt eller forsettlig». 

Grov uaktsomhet innebærer at det må være et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemå-

te.106 Begrepet forsett blir ofte brukt i strafferetten, og innebærer at en på handlingstidspunktet 

bevisst velger å foreta en handling.107  

 
Når det kommer til tradisjonell bilkjøring er ikke dette problematisk. Har eieren, brukeren 

eller passasjerer, med vitende og vilje forårsaket skaden, har vedkommende opptrådt grovt 

uaktsomt eller forsettlig og forsikringsselskapet kan derfor søke regress hos skadevolder.  

 

Det er imidlertid på det rene at en fullstendig selvkjørende bil ikke vil kunne opptre grovt 

uaktsomt eller forsettlig, med mindre noen med vilje har feilprogrammert systemet.108 Den 

selvkjørende bilen, uavhengig av SAE-nivå, blir programmert til å utføre handlinger. Etter-

som den selvkjørende bilen ikke vil kunne ta bevisste valg, vil kravet om grov uaktsomhet og 

forsett derfor ikke være relevant når det kommer til selvkjørende biler. 

 

Det kan også kreves regress dersom vedkommende er påvirket av alkohol eller andre «rusan-

de eller døyvande midler» jf. bokstav c. Den som kjører i beruset tilstand, vil derfor ikke dek-

kes av noen forsikring. For selvkjørende biler på lavere nivå enn SAE-nivå 5 er det klart at et 

                                                
106 Lødrup (2005) s. 95 
107 Ibid s. 96 
108 Viser til drøftelsen under punkt. 3.1.4 
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forsikringsselskap vil kunne søke regress mot eieren eller brukeren av bilen dersom vedkom-

mende har promille.  

 

Når det kommer til selvkjørende biler på SAE-nivå 5 vil derimot forbudet mot å kjøre i ruspå-

virket tilstand ikke lenger være relevant. Som nevnt vil en bruker eller fører av en selvkjøren-

de bil på det aller høyeste nivået ikke kunne påvirke bilens handlinger. Det er derfor lite trolig 

at det vil være behov for et krav om ikke å være påvirket av alkohol eller andre «rusande eller 

døyvande midler» ettersom det ikke vil medføre noen sikkerhetsrisiko dersom vedkommende 

kjører i beruset tilstand.  

 

Selv om det allerede kan konstateres at bal. § 12 ikke tar sikte på den fremtidige situasjonen 

hvor selvkjørende biler tilbys kommersielt, er det nødvendig å ta stilling til hvilken person-

krets forsikringsselskapet kan rette et regresskrav mot.  

 

3.2.10 Hvilken personkrets kan forsikringsselskapet søke regress mot 

 

Utgangspunktet er at forsikringsselskapet etter bilansvarsloven, kun kan rette et regresskrav 

mot eier, bruker eller passasjer jf. bal. § 12 første ledd. Bestemmelsen åpner derfor ikke for at 

det kan søkes regress hos andre enn de som er oppstilt i bestemmelsen.  

 

For selvkjørende biler kan imidlertid den oppståtte skaden skyldes forhold hos andre enn den 

nevnte personkretsen. Ettersom det særlig er forhold på bilen selv som kan medføre at en ska-

de oppstår, er spørsmålet om forsikringsselskapet kan kreve det utbetalte beløpet tilbake fra 

produsenten av den selvkjørende bilen som forårsaket skaden.  

 

Ettersom det ikke kan utledes fra lovteksten at forsikringsselskapet har adgang til å søke re-

gress fra andre enn de som er listet opp i bestemmelsen, er det nødvendig å undersøke andre 

grunnlag som kan føre til at forsikringsselskapet kan søke regress. Når er så dette tilfelle?  

 

Utgangspunktet er at regress mellom to ansvarsforsikrere løses i skadeerstatningsloven § 5-

3.109 

 
                                                
109 Ot. Prp. Nr. 72 (1991-1992) punkt 6.3.3  
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Det følger av bestemmelsen at dersom flere er ansvarlige for samme skade «svarer en for alle 

og alle for en». Uttrykket er den vanlige formuleringen når det pålegges et solidarisk an-

svar.110 Ettersom forsikringsselskapet har utbetalt erstatning for skadelidtes tap er derfor 

spørsmålet om forsikringsselskapet kan kreve noe tilbake av produsenten.   

 

Det følger av skl. § 5-3 nr. 2 at forsikringsselskapets adgang til regress avgjøres «under hen-

syn til ansvarsgrunnlaget og forholdene ellers». Utgangspunktet er derfor at et forsikringssel-

skap som har dekket tapet kan rette regresskrav mot produsenten.  

 

For at forsikringsselskapet kan søke regress mot produsenten, forutsetter dette at produsenten 

er den egentlige ansvarlige for skaden som oppstod. Dette vil kunne vise seg å bli vanskelig, 

ettersom det må kunne bevises at skaden skyldes en sikkerhetsmangel ved produktet. I Sveri-

ge har problematikken blitt løst, ved at de nå i den Svenske trafikskadelagen § 20 bestemmer 

at dersom det er betalt erstatning som omfattes av produktansvarsloven, kan forsikringssel-

skapet tre inn i skadelidtes rett til erstatning.111 Dette er en mulig løsning for fremtiden, også i 

Norge.  

 

3.3 Produktansvarsloven 
 

Lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (prodansvl), regulerer ansvaret som en pro-

dusent har for produkter. Det følger av prodansvl. § 1 at en produsent har erstatningsansvar 

for skader som voldes av et produkt.  

 

Loven bygger på produktansvarsdirektivet som i 1985 introduserte konseptet om at en produ-

sent er ansvarlig for feil på produkter, uansett om defekten skyldes feil hos produsenten eller 

ikke.112 Direktivet introduserte dermed et objektivt ansvar for produsenten. Produktansvar er 

derfor et mulig ansvarsgrunnlag for skader den selvkjørende bilen forårsaker.   

 

Flertallet av bilulykker skyldes fortsatt menneskelige svikt. Selv om det antas at selvkjørende 

biler etterhvert vil eliminere førerfeil som årsak til ulykker, vil bilulykker fortsatt forekomme. 

                                                
110 Lødrup (2005) s. 330 
111 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 5.2.2.3 
112 Direktiv 85/374/EEC 
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Illustrerende er en ulykke fra 2016. Her skulle Google sin selvkjørende bil på SAE-nivå 5 

foreta en forbikjøring av en buss. Bilens styringssystem fungerte ikke som forventet, og bilen 

og bussen kolliderte. Farten på bilen var lav, slik at det kun førte til materielle skader. Dette er 

et eksempel på en ulykke hvor produsenten kan være ansvarlig. I dette tilfelle påtok Google 

seg alt ansvar for hendelsen og oppdaterte bilens programvare.113  

 

For at produktansvaret skal kunne være anvendelig er det imidlertid flere forhold som må 

vurderes. I det følgende vil det redegjøres for hvilke produkter loven gjelder for, hva som lig-

ger i produsentbegrepet, hvilke skader som omfattes og grunnlaget for produsentens ansvar. 

Avslutningsvis vil problemer knyttet til bevisførselen omtales.  

 

3.3.1 Hva er et produkt 

 

Loven gjelder etter § 1 første ledd «skade som voldes av produkt». Hva som er et produkt er 

definert i prodansvl. § 1-2 første ledd. Det fremgår av bestemmelsen at et «produkt» er «alle 

slags varer og løsøre». Denne forståelsen er som det fremgår av ordlyden vid, slik at nærmest 

enhver fysisk gjenstand omfattes.114  

 

Det følger av forarbeidene at det med «varer og løsøre» menes «materielle ting».115 En bil er 

en materiell ting og kan dermed være en løsøregjenstand. Det følger videre at også transport-

midler» kan være produkter etter loven.116 Utgangspunktet er derfor at produktbegrepet kan 

omfatte selvkjørende biler. En selvkjørende bil vil i likhet med tradisjonelle biler bestå av en 

motor, hjul og lys. Dette tilsier derfor at en selvkjørende bil kan omfattes av definisjonen.  

 

Samtidig vil den selvkjørende bilen i større grad enn tradisjonelle biler bestå av teknologiske 

komponenter. Hvilke beslutninger og følgelig hvilke handlinger bilen tar, blir derfor styrt av 

en programvare. Den selvkjørende bilen er derfor en sammenblanding av et materielt produkt 

og en teknisk programvare.117 Det må derfor vurderes om produktbegrepet omfatter selvkjør-

ende biler.  

                                                
113 European Commission staff working document: Liability for emerging digital technologies (2018) s. 15 
114 Lødrup (2005) s. 197 
115 NOU 1980:29 s. 179 
116 NOU 1980:29 s. 179 
117 Lødrup (2005) s. 193 
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Spørsmålet er om bilens programvare kan omfattes av produktbegrepet.  

 

Det fremgår av § 1-2 første ledd at et produkt som er «innføyd i annet løsøre» omfattes av 

produktbegrepet. At et produkt er «innføyd» i et annet produkt kan illustreres med følgende 

eksempel. En datamaskin består av flere ulike komponenter. For eksempel består en datama-

skin av minne, harddisk og prosessor.118 Når disse delene blir inkorporert i datamaskinen, det 

som kalles hovedproduktet, vil disse delproduktene miste sin identitet og bli en del av data-

maskinen. Det samme prinsippet gjelder for en selvkjørende bil. Her vil programvaren bli 

inkorporert i bilens materielle deler. Dermed vil programvaren blandes sammen med de andre 

komponentene som kreves for å lage en selvkjørende bil, og slik sett miste sin identitet. Pro-

gramvaren har da blitt en del av den selvkjørende bilen og er dermed «innføyd» som loven 

krever. Det samme følger av forarbeidene, hvor det blir fremhevet at om «produktet er sam-

mensatt av en rekke deler, spiller ingen rolle».119 Dette trekker derfor i retning at en selvkjør-

ende bil også kan omfattes av produktbegrepet.  

 

Et annet forhold som trekker i samme retning er at EU kommisjonen nylig gjennomførte en 

vurdering av om produktansvarsdirektivet fortsatt er anvendelig og relevant for de teknologis-

ke forandringene som har skjedd siden direktivet trådte i kraft i 1985.120 Denne evalueringen 

viste at til tross for at produkter er mer komplekse i dag, er produktansvarsdirektivet fortsatt et 

passende verktøy. Det ble samtidig fremhevet at det er nødvendig med en presisering av den 

juridiske forståelsen av visse begreper, inkludert begrepet produkt. For eksempel ble det po-

engtert at ettersom produkter etter hvert vil inneha større grad av autonomi, vil det være mind-

re klart hva som ligger i produktbegrepet. Det ble likevel ikke konkludert med at en bil bestå-

ende av tekniske komponenter gjør direktivet mindre anvendelig.121  

 

Produktbegrepet kan derfor omfatte selvkjørende biler.  

 

                                                
118 Store norske leksikon: https://snl.no/datamaskin 
119 NOU 1980:29 punkt. 6.2 
120 Report from the European Commission on the application of the council directive on the approximation of the 

laws, regulations, and administrative provisions of the member states concerning liability for defective prod-
ucts. (2018) 

121 Ibid punkt. 5 



38 
 

3.3.2 Hvem er produsent 

 

Det fremgår av prodansvl § 2-1 at «produsenten» er ansvarlig for et defekt produkt. Hvem 

som er produsent er definert i § 1-3. Det fremgår av denne at en produsent er «enhver som 

tilvirker eller frembringer» et produkt. Det er altså en vid definisjon av begrepet produsent. 

Forarbeidene presiserer at definisjonen skal være vid ettersom den skadelidte skal kunne gjøre 

ansvar gjeldende mot et ansvarssubjekt.122  

 

Hvem produsenten er, vil i de fleste tilfellene ikke være tvilsomt.123 En bilprodusent av en 

selvkjørende bil, som for eksempel Tesla eller Volvo, vil kunne være en produsent etter loven. 

 

I tillegg til den som «tilvirker eller frembringer» produkter er også andre, slik som forhandle-

ren og importøren av produktet, omfattet jf. prodansvl § 1-3 første ledd bokstav b-e. Bakgrun-

nen for at også en importør og en forhandler er ansvarlig etter loven, er for at den som er ska-

delidt skal kunne ha noen å forholde seg til i tilfelle det ikke er lett å identifisere hvem som er 

produsent.124 At en importør eller en forhandler også er omfattet av loven kan også bli rele-

vant ved bruk av selvkjørende biler, for eksempel hvis produsenten hører til i USA, som Tesla 

eller Ford. I slike situasjoner vil skadelidte kunne rette kravet mot den europeiske importøren, 

ettersom et søksmål mot en produsent utenfor EU vil kunne medføre både økonomiske og 

praktiske vansker.  

 

Utgangspunktet er videre at produsenten er den som «tilvirker» eller «frambringer» et pro-

dukt.125 Et problem som reiser seg med innføringen av selvkjørende biler er i hvilken utstrek-

ning en produsent kan holdes ansvarlig for skader dersom en tredjemann har laget programva-

ren til produktet. Hvem anses da som produsent? 

 

En løsning vil være å la bilprodusenten, for eksempel Volvo, være produsent av programva-

ren. Dette vil forutsette at Volvo faktisk installerer programvaren.126 Det vil som nevnt under 

                                                
122 NOU 1980:29 s. 183 
123 Lødrup (2005) s. 195 
124 Ibid s. 196 
125 Jf. Prodansvl § 1-3 
126 Lødrup (2005) s. 196 



39 
 

drøftelsen av hva et produkt er, være den selvkjørende bilen som er hovedproduktet. Pro-

gramvaren er kun innføyd i denne.  

 

Imidlertid, hvis det kan konstateres at skaden skyldes delproduktet, programvaren, kan det 

tenkes at både produsenten av programvaren og Tesla som produsent av den selvkjørende 

bilen, holdes solidarisk ansvarlig. Dette fremgår av prodansvl. § 2-4. Bestemmelsen oppstiller 

imidlertid en reservasjon i § 2-4 (2). Dersom sikkerhetsmangelen skyldes hovedprodusentens 

«planløsning, konstruksjon eller spesifikasjon» er produsenten av delproduktet likevel ikke 

ansvarlig. Dette vil medføre at dersom delprodusenten har fulgt hovedprodusentens «planløs-

ning, konstruksjon eller spesifikasjon» vil hovedprodusenten fortsatt kunne holdes ansvarlig.  

 

3.3.3 Hva er skade 

 

Det fremgår både av produktansvarsloven § 2-1 og § 2-3 at det produsenten plikter å erstatte 

er «skade». Begrepet skade er ikke nærmere presisert i loven, men en naturlig forståelse av 

ordet «skade» er at det skjer en negativ påvirkning på enten person eller ting.127 En skade som 

ikke er en personskade eller tingskade, vil følgelig ikke kunne kreves erstattet etter loven. 

Hvis for eksempel en selvkjørende bil er ødelagt og blir stående ventende på reparasjon, kan 

ikke eieren av bilen kreve erstatning for tapt ferie eller utgifter til leiebil.128  

 

Når det gjelder personskader, kan både fysiske og psykiske skader omfattes.129 Dersom pro-

dusenten skal kunne være ansvarlig for skader på ting, forutsetter dette at produktet har voldt 

skade på gjenstander ment for «privat bruk eller forbruk» eller dersom den ble brukt av skade-

lidte «hovedsakelig til privat bruk eller forbruk». Ordlyden setter dermed en klar begrensning 

for produktansvarets anvendelsesområde ved at den er begrenset til tingskader som rammer 

forbrukeren.130 

 

Dersom en selvkjørende bil kolliderer i huset til eier av bilen, setter ikke loven noen begrens-

ninger og produsenten kan fortsatt være ansvarlig.131 Kolliderer derimot en selvkjørende bil 

                                                
127 Jf. Prodansvl § 2-3 bokstav a og b. 
128 Lødrup (2005) s. 196 
129 I.c 
130 Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) punkt. 6.8.5 
131 Lødrup (2005) s. 199 
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inn i en kontorbygning og gjør skade, vil ikke produsenten kunne holdes ansvarlig. Dette 

medfører klare begrensninger for produsentens ansvar for skader den selvkjørende bilen vol-

der. Skadelidte vil derfor i en situasjon som beskrevet i eksempelet over, ikke kunne kreve 

erstatning etter produktansvarslovens regler. Skade på ting som brukes i næringsvirksomhet 

vil derfor falle utenfor lovens anvendelsesområde. Dette medfører at skadelidte vil måtte kre-

ve erstatning på et annet grunnlag.132  

 

En annen utfordring knyttet til selvkjørende biler er at skade på produktet selv ikke erstattes 

jf. prodansvl § 2-3 andre ledd bokstav a. Dersom for eksempel en sikkerhetsmangel fører til at 

bilen blir ødelagt, kan ikke bilens eier eller bruker rette et erstatningskrav mot produsenten. 

Skaden vil da også etter bokstav a, måtte erstattes etter andre regler. 

 

3.3.4 Ansvarsgrunnlaget 

 

Av prodansvl. § 2-1 følger det at produsenten er objektivt ansvarlig for å erstatte skade som 

hans produkt «volder» og som skyldes sikkerhetsmangler. Ordlyden legger dermed opp til at 

det må foreligge årsakssammenheng mellom den skaden som oppstår og sikkerhetsmangelen. 

At produktet ikke har den sikkerhet som forventes, kalles sikkerhetsmangel. Et eventuelt tap 

som oppstår som følge av skaden, må derfor skyldes den aktuelle sikkerhetsmangelen.  

 

Om det foreligger en sikkerhetsmangel beror i følge § 2-1 (1) andre punktum på «alle forhold 

som har sammenheng med produktet, dets presentasjon, markedsføring og påreknelige bruk». 

Lovteksten legger derfor opp til en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering ved bedøm-

melsen av om det foreligger en sikkerhetsmangel ved produktet.  

 
Momenter som det i rettspraksis er blitt lagt vekt på ved vurderingen er blant annet om de 

skadevoldende egenskapene til produktet er kjent for folk flest og om disse egenskapene knyt-

ter seg til produktets funksjon.133 Videre skal det legges vekt på om en bruksanvisning følger 

produktet134 og produktets nytteverdi.135 Det er først når det foreligger et avvik mellom den 

forventningen man har til produktet og de faktiske egenskaper produktet har, at det er tale om 

                                                
132 For eksempel culpagrunnlag eller ulovfestet objektivt ansvar 
133 Jf. Rt. 2004 s. 122 
134 Jf. Rt. 1974 s. 41 
135 Jf. Rt. 1997 s. 1629 
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en sikkerhetsmangel jf. Rt. 2004 s. 122.136 I sistnevnte dom ble det også slått fast at det skal 

legges en objektiv vurdering til grunn ved vurderingen av hva en alminnelig bruker kan for-

vente.137  

 

Spørsmålet er i det følgende hvilke sikkerhetsmangler produsenten av den selvkjørende bilen 

kan holdes ansvarlig for.  

 

Utgangspunktet er at også selvkjørende biler kan ha sikkerhetsmangler. Det er for eksempel 

nevnt i lovteksten at hvordan produktet har blitt markedsført, kan få betydning for forbruke-

rens forventinger til produktets sikkerhet. I oktober 2018, ble Tesla saksøkt av en mann etter 

at hans Tesla bil på SAE-nivå 2 kolliderte. Bakgrunnen for søksmålet er at vedkommende 

mener at selskapet markedsfører sine biler som fullstendig selvkjørende, til tross for at Teslas 

biler fortsatt krever at føreren overvåker bilen.138 Hva resultatet av søksmålet blir er ikke av-

klart, men det er trolig at løsningen vil bli forlik. Dette var løsningen i mai i år, etter at en rek-

ke brukere saksøkte produsenten for misvisende markedsføring av bilens egenskaper.139 

 

Som eksemplene viser, kan vektleggingen av produktets markedsføring ha betydning for for-

brukerens forventninger. Informasjonen gitt om produktet har derfor betydning for vurde-

ringen av om sikkerhetsmangelen kan lede til ansvar for produsenten.140 Har Tesla markeds-

ført sine biler som at den kan kjøre selv uten menneskelig inngripen vil derfor dette kunne tas 

i betraktning ved vurderingen. Til tross for at en slik markedsføring potensielt kan øke salget, 

skal det i slike tilfeller mindre til for at produsenten kan holdes ansvarlig.  

 

Det er likevel klart at de fleste produkter kan være farlige om de brukes feil. Både i USA og i 

Europa krever de fleste lovverk at en fysisk fører skal kunne ta over kontrollen av den selv-

kjørende bilen.141 Videre skriver Tesla om sine biler at «hver sjåfør er ansvarlig for eventuelle 

varsler og må være aktiv under bruk av autopiloten, og må være forberedt på å handle til en-

                                                
136 Rt. 2004 s. 122 avsnitt. 33 
137 Rt. 2004 s. 122 avsnitt. 33 
138 Fortune: http://fortune.com/2018/10/31/tesla-model-s-autopilot-crash-lawsuit/ 
139 Fortune: http://fortune.com/2017/04/20/tesla-lawsuit-autopilot/ 
140 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 309 
141 Autonomous vehicles, worldwide regulation of autonomous vehicles, (2018)   
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hver tid».142 Denne formuleringen kan anses som en presisering eller begrensning av produ-

sentens ansvar. En ansvarsfraskrivelse er en metode benyttet for å redusere hvilke forvent-

ninger og hvilken tillitt en forbruker kan ha til produktet.143 Dette kan reise spørsmål om 

hvorvidt en slik uttalelse kan begrense produsentens ansvar i tilfelle en ulykke oppstår som 

følge av en selvkjørende bil.  

 

På den ene siden kan slike utsagn vurderes som urimelige etter ærbarhetsregelen i NL 5-1-2 

eller lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeser-

klæringer (avtaleloven) § 36.144 Denne bestemmer at en avtale «helt eller delvis settes til side 

eller endres for så vidt det ville virke urimelig å gjøre den gjeldende». Det er imidlertid en 

ganske høy terskel for at avtaleloven § 36 skal kunne komme til anvendelse jf. Rt. 1969 s. 

405.145 Det er derfor nyttig at også prodansvl. § 2-6 forbyr avtaler som «innskrenker eller be-

grenser ansvar».  

 

På den andre siden kan ikke alle ytringer som måtte fremkomme tas til inntekt for en ansvars-

fraskrivelse. Det er derfor ikke helt klart at en uttalelse som nevnt i Teslas avtalevilkår kan 

anses som dette. Særlig ettersom uttalelsen til en viss grad bygger på lovgivning som per i dag 

setter grenser for bruk av selvkjørende biler.  

 

Det er videre fremhevet i forarbeidene at det ikke kan stilles urealistiske krav til informasjo-

nen som blir gitt om produktet. Som det fremheves kan det ikke forventes at en produsent 

utstyrer sine produkter med lange lister over «alle tenkelige risikofaktorer ved produktet» 146  

 

Det er enda uvisst hvilke krav som stilles til brukerens kjennskap til selvkjørende biler, men 

det må kunne legges til grunn at det stilles krav til en viss kjennskap til teknologien før den 

selvkjørende bilen tas i bruk av forbrukeren. Dersom produsenten informerte om produktets 

skadevoldende egenskaper og en skade dermed kunne blitt unngått, vil dette ikke lede til an-

svar for produsenten for sikkerhetsmangler.  

 
                                                
142 Tesla: https://www.tesla.com/no_NO/autopilot 
143 Thorsen (2011) s. 149  
144 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 445  
145 Rt. 1969 s. 405 avsnitt. 411  
146 Ot.prp. nr. 48 (1987-1988) s. 127 
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Det skal likevel legges vekt på «alle forhold» ved produktet. Dersom allmennheten har grunn 

til å tro at selvkjørende biler ikke lenger vil føre til skader og at produktet er mindre farlig, vil 

det kunne foreligge en sikkerhetsmangel hvis den selvkjørende bilen likevel forårsaker skade. 

Dette vil særlig være tilfellet for selvkjørende biler på SAE-nivå 4 og 5, ettersom brukeren i 

mindre grad kan forhindre ulykker. For selvkjørende biler på SAE-nivå 5 forventes bilen å 

kunne håndtere alle tenkelige situasjoner uten hjelp fra en bruker. Har dermed den selvkjør-

ende bilen på det høyeste nivået kommet i en ulykke, vil følgelig produsenten kunne holdes 

ansvarlig ettersom en bruker ikke kan påvirke kjøringen og ikke forhindre ulykker.  

 

På den andre siden, hvis en bruker av en selvkjørende bil forstår at den selvkjørende bilen kan 

være et farlig produkt, som vurderingen var i Rt. 2004 s. 122 hvor skadelidte «var vel kjent 

med risikoen» vil ikke produsenten kunne holdes ansvarlig.147 For eksempel vil en kjøkken-

kniv være en farlig gjenstand, og det vil derfor stilles høyere krav til brukerens atferd ved an-

vendelsen av produktet. Ferdsel i trafikken er en allment kjent fare, som krever aktpågivenhet. 

En selvkjørende bil kan i likhet med tradisjonelle biler ha stort skadepotensiale som må sies å 

kunne være kjent for den alminnelige forbruker. At en forbruker er kjent med faren og risi-

koen ved å ferdes i trafikken fører til at det må stilles krav til brukeren av den selvkjørende 

bilen om å være oppmerksom på trafikken selv om den selvkjørende bilens autopilot er slått 

på. Dette vil særlig være et relevant moment for selvkjørende biler som krever at brukeren er 

på vakt og er klar til å ta over kontrollen dersom noe uforutsett oppstår. Selvkjørende biler på 

SAE-nivå 0-3 krever fortsatt brukerens oppmerksomhet. Brukeren skal overvåke kjøringen og 

være beredt til å overta kontrollen for å unngå ulykker. Derfor kan skader som forårsakes un-

der bilkjøring med autopiloten påslått, ikke anses for å være en ukjent fare.  

 

For SAE-nivå 4 kreves derimot ikke konstant overvåkning av den selvkjørende bilen, etter-

som det i utgangspunktet er den selvkjørende bilen som skal overvåke omgivelsene og advare 

brukeren om uforutsette farer den ikke kan håndtere selv. Det kan derfor tenkes at vilkåret om 

sikkerhetsmangel lettere kan oppfylles for en SAE-nivå 4 selvkjørende bil.  

 

Dette vil imidlertid være betinget av hvilke advarsler den selvkjørende bilen har gitt brukeren. 

Hvis den selvkjørende bilen har advart om en potensiell farlig situasjon i god tid, for eksem-

pel at det er vanskelige kjøreforhold og brukeren ikke reagerer på denne advarselen, kan den 
                                                
147 Rt. 2004 s. 122 avsnitt. 34 
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manglende reaksjonen fra brukeren potensielt betraktes som den direkte årsak til skaden som 

medfører at produsenten ikke holdes ansvarlig.  

 

Dersom den selvkjørende bilen ikke advarte om vanskelige kjøreforhold, kan dette samtidig 

betraktes som en defekt i bilens teknologi som medfører at produsenten er ansvarlig. Grunnen 

til dette er at det på SAE-nivå 4 ikke kreves at brukeren på samme måte som for en SAE-nivå 

3 selvkjørende bil, har oppsyn med bilen.  

 

Som drøftelsen viser, er det mange sikkerhetsmangler en produsent kan holdes ansvarlig for. 

Den selvkjørende bilen kan imidlertid representere andre sikkerhetsmangler enn det en produ-

sent tradisjonelt har blitt pålagt ansvar for. Dette vil kunne gjøre det vanskelig å holde produ-

senten ansvarlig for skader den selvkjørende bilen forårsaker. I det følgende vil det derfor 

gjennomgås noen særlige utfordringer selvkjørende biler representerer ved vurderingen av om 

den har en sikkerhetsmangel.  

 

3.3.4.1 Foreligger det en sikkerhetsmangel 

 

En utfordring som kan knyttes til denne type ny teknologi, er for det første at en sikkerhets-

mangel ikke nødvendigvis følger produktet selv, men kan skyldes at noen bryter seg inn i bi-

lens programvare. Dette omtales vanligvis som hacking. Hvis noen hacker den selvkjørende 

bilen, kan dette være en sikkerhetsmangel som gjør produsenten ansvarlig?   

 

Et argument mot å holde produsenten ansvarlig er at den selvkjørende bilen ikke vil være di-

rekte årsak til skaden dersom noen hacker bilen. Det vil være «hackingen» som fører til en 

eventuell skade. I Rt. 1997 s. 1629 ble ikke en produsent av maling holdt ansvarlig etter pro-

duktansvarsloven for helseskader som oppsto etter opphold i en nymalt leilighet. Høyesterett 

fremhever i dommen at skaden er avhengig av at den er voldt ved en sikkerhetsmangel ved 

produktet. De plager skadelidte utviklet, skyldtes ikke malingen i seg selv og kunne derfor 

ikke sies å være voldt ved en sikkerhetsmangel ved produktet. 

 

Samtidig er det den selvkjørende bilens komponenter som er utsatt for hackingen. Det vil der-

for fortsatt være produktet selv som gjør skade. Har ikke produsenten sikret at produktene de 
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selger på markedet er tilstrekkelig sikret, tilsier dette at produsenten også holdes ansvarlig for 

at noen bryter seg inn i den selvkjørende bilens programvare.148  

 

Det forhold at det alltid vil være en risiko for hacking må kunne sies å være uten betydning i 

denne sammenheng. Produsenten vil være nærmest til å sikre at den selvkjørende bilens kjer-

nefunksjoner holder et visst sikkerhetsnivå.149 Dette vil særlig gjelde funksjoner som medfø-

rer større risiko for skader, som for eksempel tilgang til styring og bremsing.150 Er ikke slike 

systemer tilstrekkelig sikret kan skadeomfanget være omfattende. Dette kan for eksempel 

være tilfellet dersom noen utfører et terrorangrep rettet mot selvkjørende biler.151  

 

For å kunne sikre at slike utsatte kjernefunksjoner ikke blir gjenstand for hacking, må syste-

mene i den selvkjørende bilen ikke være koblet opp mot et åpent og tilgjengelig nettverk. At 

et nettverk er åpent, vil si at det er offentlig og ikke tilstrekkelig sikret.152 Den selvkjørende 

bilens kjernefunksjoner må derfor holdes i et lukket nettverk, som ikke er like sårbart for 

hacking. Dette vil være den eneste måten å sikre at andre ikke kan bryte seg inn i systemet.  

En produsent kan derfor neppe frasi seg ansvar for en sikkerhetsmangel dersom ikke tilstrek-

kelige sikkerhetstiltak er etablert.  

 

Hacking kan imidlertid representere andre utfordringer for produsentens ansvar. Etter pro-

dansvl. § 2-1 er det som nevnt en forutsetning at sikkerhetsmangelen volder «skade». Hvis 

den selvkjørende bilen blir hacket og den som følge av overstyring kolliderer i et privat hus, 

er det ikke tvilsomt at dette kan føre til skader. Hvis hackingen derimot kun fører til person-

vernkrenkelser, er det mer tvilsomt om vilkåret er oppfylt. Finner for eksempel den som bry-

ter seg inn i bilens system ut at eieren av den selvkjørende bilen er utro og truer med å avsløre 

dette, er det ikke like opplagt at produsenten skal kunne holdes ansvarlig.  

 

Fra dette kan det innvendes at personvernforordningen kan føre til at produsenten blir ansvar-

lig for personvernkrenkelser selv om dette skulle skyldes hacking.153 Personvernregelverket er 

                                                
148 Jf. Ot.prp. nr. 48 (1987-1988) s. 127 
149 Liability for emerging digital technologies (2018) s. 20 
150 THEMA-Rapport 2017-32 s. 48 
151 Ibid s. 28 
152 Telenor: https://www.online.no/sikkerhet/traadloes-sikkerhet.jsp 
153 Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) 
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utformet slik at den som samler inn og behandler opplysningene er ansvarlig for å sørge for at 

informasjonen er sikret.154 Hvis en bilprodusent ikke har oppfylt disse kravene, vil produsen-

ten kunne måtte ta ansvar for slike «skader» selv om det ikke fører til økonomisk tap.   

 

Ettersom det er produsenten som til syvende og sist er ansvarlig for at produktet holder den 

sikkerhet som kan forventes, vil produsenten også i tilfeller der den selvkjørende bilen blir 

hacket kunne holdes ansvarlig.  

 

Et annet spørsmål er om produsenten kan være ansvarlig dersom skaden oppstod som følge av 

den selvstyrte beslutningen til den selvkjørende bilen.  

 

Selvkjørende biler vil etter hvert få større grad av autonomi. Selvkjørende biler på SAE-nivå 5 

vil kunne tolke miljøet rundt seg, gjennom sensorer og maskinlæring.155 Den vil derfor etter-

hvert lære adferd, utføre handlinger og treffe beslutninger uten menneskelig inngripen.156 De-

sto mer autonomt det selvkjørende systemet er, desto mindre er den avhengig av andre aktø-

rer, som for eksempel produsenten eller bilføreren. Kombinert med den selvkjørende bilens 

evne til å lære, kan dens handlinger bli vanskelig å forutsi. Kan ansvaret plasseres hos produ-

senten også for lærende systemer?  

 

Dette kan besvares bekreftende. Til tross for at den selvkjørende bilen i økende grad vil bli 

selvstyrende, lærer den på bakgrunn av underliggende datagrunnlag. Disse datagrunnlagene er 

det produsenten som står for. På denne bakgrunn kan det konkluderes med at produsenten 

også kan være ansvarlig for lærende systemer.  

 

Ett problem i tilknytning dette kan imidlertid være at prodansvl. § 2-2 b bestemmer at en pro-

dusent ikke vil være ansvarlig dersom sikkerhetsmangelen «ikke forelå da produktet ble satt i 

omsetning». Dette innebærer at dersom skaden skyldes en fare som produsenten ikke kjente 

til når den selvkjørende bilen ble satt i omsetning, kan det lede til at produsenten ikke blir 

                                                
154 Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) artikkel 5 og artikkel 24 
155 Store norske leksikon: https://snl.no/maskinl%C3%A6ring 
156 Dette vil særlig gjelde biler på SAE-nivå 4 og 5 
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ansvarlig.157 Dersom den selvkjørende bilen lærer og utvikler seg etter at den er satt i omset-

ning, kan dette derfor innskrenke produsentens ansvar.  

 

Samtidig fremgår det av § 2-2 første ledd at det er produsenten som må sannsynliggjøre at 

sikkerhetsmangelen ikke forelå før den selvkjørende bilen ble satt i omsetning. Ettersom det 

er produsenten som har bevisbyrden vil sannsynligvis ikke produktansvaret til produsenten 

bortfalle som følge av begrensningen i prodansvl. § 2-2 b.  

 

Som overnevnte viser, medfører den teknologiske utviklingen nye og vanskelige problemstil-

linger vedrørende hvilke sikkerhetsmangler produsenten kan være ansvarlig for. Dette vil 

kunne ha betydning for produktansvarsloven anvendelsesområde og for vurderingen av hvor 

effektivt regelverket er for selvkjørende biler. Selv om mange ulike former for sikkerhets-

mangler kan føre til produsentansvar, er det tilfeller som ikke er like opplagte og som dermed 

kan begrense produsentens ansvar. Dette vil særlig gjelde for selvkjørende biler på SAE-nivå 

0-3, ettersom det her forventes at brukeren tar over kontrollen i uforutsette situasjoner.  

 

For høyere nivåer av selvstyring har ikke en eier eller bruker i like stor grad mulighet til å 

påvirke bilens handlinger. Produsenten vil derfor lettere ilegges ansvar. Det skal samtidig 

påpekes at en eier eller bruker av en selvkjørende bil på SAE-nivå 4 kan måtte overta kontrol-

len over bilen i visse situasjoner. Dersom brukeren av bilen på tross av advarsler om at ved-

kommende vil måtte overta kontrollen ikke griper inn, kan produsentens ansvar begrenses.  

På det høyeste nivået, SAE-nivå 5, har derimot brukeren ikke mulighet til å påvirke kjøringen. 

Produsenten vil derfor i de fleste tilfeller kunne ilegges ansvar dersom det kan konstateres at 

den selvkjørende bilen har forårsaket skade med tingskade eller personskade til følge.  

 

3.3.5 Bevisspørsmål 
 

Produktansvarsloven inneholder ikke regler om bevis, eller hvem som må bevise at et produkt 

har en sikkerhetsmangel. Det følger imidlertid av produktansvarsdirektivet artikkel. 4 at det er 

skadelidte som har bevisbyrden for at skaden skyldes en sikkerhetsmangel.158 Dette kan by på 

problemer når det kommer til selvkjørende biler. Som det fremheves i forarbeidene kan en 

                                                
157 Sikkerhetsmangelen må eksistere når produktet settes i omsetning jf. prodansvl § 2-1 (2) 
158 Direktiv 85/374/ECC 
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slik regel «virke hard og gi den påståtte skadevolder uberettigede fordeler».159 Særlig kan 

dette bli resultatet ettersom den selvkjørende bilen innehar teknologi som det ikke er lett for 

den alminnelige forbruker å oppdrive. Dersom det skal kreves at skadelidte må bevise at det 

foreligger årsakssammenheng mellom produktet og skaden vil det i tillegg kreve ekspertutta-

lelser, som både kan være kostbart og lite effektivt for samfunnet. 

 

Til tross for at produktansvarsdirektivet art. 4 legger bevisbyrden på forbruker, har EU-

domstolen i sak C-621/15160 uttalt at hvem som har bevisbyrden kan avgjøres etter nasjonale 

regler.161 Selv om EU-domstolens avgjørelser ikke har tungtveiende vekt, tjener produktan-

svarsloven til gjennomføring av produktansvarsdirektivet, slik at domstolens praksis kan bidra 

til tolkningen. Dette innebærer at de norske ulovfestede regler om bevisbyrde kan være an-

vendelige på produktansvarets område.162  

 

Videre uttalte førstvoterende i Rt. 1998 s. 774 at leverandøren ikke oppfylte bevisføringsplik-

ten, til tross for at det var denne som hadde «den tekniske ekspertisen og de økonomiske res-

sursene», slik at tvilen ville gå utover denne.  

 

Dette innebærer at den som har mulighet til å fremskaffe bevis plikter å gjøre dette. Oppfyller 

ikke produsenten denne plikten, vil tvilen for hvorfor skaden oppstod gå utover produsen-

ten.163 Dette vil innebære at den som er skadet som følge av en selvkjørende bil, kan kreve at 

produsenten må fremlegge bevisene. 

 

Samme løsning har også blitt fastslått i lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy, hvor det i 

§ 8 andre ledd fremgår at den som har fått tillatelse, plikter å gi «tilgang til lagrede opplys-

ninger som er nødvendige». I forarbeidene ble det fremhevet at informasjon fra bilens senso-

rer er gjerne det som vil stå sentralt etter en ulykke.164  

 

                                                
159 NOU 1980:29 punkt 17.5 
160 N.W and Others v. Sanofi Pasteur MSD SNC and Others 
161 C-621/15 avsnitt. 25 
162 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 311 
163 Ibid s. 311 
164 Prop. 152 L (2016-2017) punkt 5.9.3 
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Det kan likevel reise seg spørsmål om lagring av slik informasjon kan reise problemer i for-

hold til personvernforordningen. Det er derfor blitt fastslått at bare «nødvendige» opplysning-

er skal utleveres. Nødvendig er et ganske sterkt begrep og vil innebære at opplysningene må 

kunne bidra til oppklaring av noe.  

 

I forarbeidene blir det fremhevet at plikten til å gi ut opplysninger knytter seg til informasjon 

det er behov for i en forsikringssak eller der politi og påtalemyndigheten er involvert.165 Etter-

som den selvkjørende bilen vil lagre opplysninger om førerens kjøremønster og plassering, 

kan dette innebære at personopplysninger vil være en del av de «nødvendige» opplysningene 

som utleveres. Det fremheves samtidig at utlevering av personopplysninger «bare bør skje i 

forbindelse med ulykker og hendelser».  

 

Vilkåret om nødvendighet innebærer derfor et krav om at informasjon som inneholder per-

sonopplysninger bare skal utleveres dersom det er viktig for å oppklare en mer alvorlig hen-

delse. I den grad opplysningene ikke er nødvendig, foreslås det i forarbeidene at materialet 

skal slettes eller avidentifiseres.166 En tilsvarende løsning vil være hensiktsmessig for selvkjø-

rende biler.  

 

3.4 Andre ansvarsgrunnlag 
 

Etter produktansvarsloven § 1-1 (2) kan erstatning også kreves på andre grunnlag. Dette betyr 

at den som lider skader forårsaket av en selvkjørende bil, kan påberope andre ansvarsgrunn-

lag.   

 

For det første kan en produsent være ansvarlig etter å ha påtatt seg ansvar i en kontrakt, såkalt 

kontraktansvar.167 For eksempel har Volvo annonsert at de vil påta seg ansvar ved bruk av 

deres IntelliSafe Autopilot.168  

 

For det andre kan ansvar på culpa grunnlag gjøres gjeldende hvis produsenten uaktsomt forår-

saket skaden.169 Erstatningsansvar på dette grunnlaget vil for eksempel kunne pålegges der-
                                                
165 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 5.9.1 
166 Prop. 152 L (2016-2017) punkt. 5.11.3 
167 Lødrup (2005) s. 38 
168 Volvo: https://www.volvocars.com/en-om/about/our-innovation-brands/intellisafe/intellisafe-autopilot/c26 
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som produsenten konstruerte den selvkjørende bilen feil og bilen av denne grunn begynte å 

brenne og forårsaket ødeleggelser på et næringsbygg. Som dette viser må det imidlertid kunne 

konstateres at produsenten er å bebreide for skaden som oppstod. Skaden vil derfor ikke alltid 

kunne dekkes av produsenten og følgelig vil ikke skadelidte kunne kreve erstatning.  

 

For det tredje kan en produsent eller forhandler holdes ansvarlig etter det ulovfestede objekti-

ve ansvaret.170 Det ulovfestede objektive ansvaret er utviklet gjennom rettspraksis og aktive-

res dersom en skade voldes av en ekstraordinær, typisk og stadig risiko.171 Det følger av Rt. 

2003 s. 1546 at dersom ansvar skal pålegges må det «skje en helhetsvurdering, hvor både hen-

synet til partene i den aktuelle sak og mer overordnede interesser av samfunnsmessig karakter 

trekkes inn».172  

 

Spørsmålet blir om det ulovfestede objektivet ansvaret kan være et potensielt ansvarsgrunnlag 

for produsenten.  

 

Før produktansvarsloven trådte i kraft, ble det i Rt. 1993 s. 1201 konstatert at det ulovfestede 

objektive ansvaret kunne omfatte fabrikasjonsfeil og dermed at produsenten var ansvarlig for 

å dekke tapet som oppstod til tross for at produsenten ikke kunne bebreides for skaden.173  

 

Siden avgjørelsen har imidlertid produktansvarsloven trådt i kraft og et ansvar etter det ulov-

festede objektive ansvaret er derfor ikke like relevant.174 Det er imidlertid visse områder hvor 

loven ikke er anvendelig, for eksempel dekker ikke produktansvarsloven tingskader i nærings-

forhold jf. § 2-3 b eller rene formuestap jf. § 1-1. Dette medfører at det ulovfestede objektive 

ansvaret fortsatt kan være aktuelt.  

 

I Rt. 2004 s. 122 ble det imidlertid fremhevet at det ulovfestede objektive ansvaret «ikke kan 

påberopes hvis ansvaret etter denne praksisen går lenger enn etter direktivets artikkel 6».175 

                                                                                                                                                   
169 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 299 
170 Ibid s. 300 
171 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 147 
172 Rt. 2003 s. 1546, avsnitt 65 
173 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 300 
174 I.c. 
175 Rt. 2004 s. 122, avsnitt. 31 
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Dette betyr i følge Lødrup at nasjonale regler ikke kan opprettholdes dersom «de gir skadelid-

te en bedre rettsstilling enn produktansvarsdirektivet fører til».176 Ettersom det ulovfestede 

ansvaret kan stille forbrukere bedre enn det produktansvarsdirektivet forespeiler, er utgangs-

punktet at en produsent ikke kan holdes ansvarlig for skader på ting i næringsvirksomhet eller 

rene formuestap basert på det ulovfestede objektive ansvaret.  

 

Det er likevel ingen bestemmelser i produktansvarsdirektivet som omfatter skader på ting i 

næringsforhold.177 Dette betyr at en produsent, om vilkårene for øvrig er tilstede, kan holdes 

ansvarlig på ulovfestet objektivt ansvar, for skader en selvkjørende bil volder på ting til bruk i 

næringsvirksomhet.178   

 

Kontraktsansvaret, culpa-ansvaret og ulovfestet objektivt ansvar kan derfor være potensielle 

ansvarsgrunnlag der produktansvarslovens regler ikke kan gjøres gjeldende.  

 

4 Avslutning 
 

Dagens norske og internasjonale regelverk gir allerede nå, som beskrevet, flere muligheter for 

innføringen av selvkjørende biler. Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy kan i denne 

sammenheng vise seg å være veiledende for å vise hvilke aspekter og problemstillinger lovgi-

veren må ta i betraktning før selvkjørende biler tillates. Dette vil kunne medføre at enten det 

eksisterende lovverket tilpasses til også å omfatte selvkjørende biler, eller at det utvikles helt 

nye ansvarsregler for selvkjørende biler. Det er sannsynlig at lovgivende myndigheter uansett 

må foreta en bred gjennomgang av alle konsekvensene knyttet til innføring av regler som vil 

tillate bruk av biler, som til slutt skal kunne kjøre rundt på norske veier uten noen form for 

menneskelig påvirkning.  

 

Gjennomgangen av gjeldende lovgivning viser at deler av lovverket er anvendelig for selvkjø-

rende biler. Dette til tross for at begrepet selvkjørende biler aldri var gjenstand for drøftelse i 

forbindelse med innføringen av de aktuelle lovene.  

 

                                                
176 Lødrup (2005) s. 55 
177 Direktiv 85/374/ECC 
178 Hagstrøm og Stenvik (2015) s. 315 
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Den selvkjørende bilen vil således kunne forsikres etter gjeldende bilansvarslov slik at forsik-

ringsselskapet vil kunne holdes ansvarlig for skadene den selvkjørende bilen kan komme til å 

volde. Den selvkjørende bilens forsikring vil derfor kunne dekke skadene forårsaket av bilen.  

 

Enkelte endringer vil likevel være nødvendig for at lovgivningen skal kunne fungere optimalt 

når selvkjørende biler tilbys kommersielt. I dagens lovverk vil spesielt føreransvaret sette be-

grensninger for at selvkjørende biler uten en menneskelig fører i kontroll kan tillattes.  

 

Enkelte presiseringer må også foretas for at bilansvarsloven skal kunne være anvendelig. Det-

te gjelder særlig for bilansvarsloven § 8. Forutsetningen for at forsikringsselskapet skal være 

ansvarlig for kollisjonsskader etter bilansvarsloven § 8 første ledd bokstav a er at eieren, bru-

keren eller føreren «ikkje bar seg forsvarleg åt». Selv om programvaren i en selvkjørende bil i 

fremtiden potensielt vil kunne anses som fører, og dermed oppfylle føreransvaret som oppstil-

les i vegtrafikkloven, kan ikke den selvkjørende bilen opptre uaktsomt. Presiseringer vil måtte 

foretas for bilansvarsloven § 8 bokstav b som pålegger forsikringsselskapet ansvar dersom 

bilen har en teknisk svikt. En selvkjørende bil vil også kunne ha en teknisk svikt slik bestem-

melsen krever, men enhver kollisjon hvor en selvkjørende bil er involvert medfører ikke at 

vilkåret er oppfylt.  

 

Produsentens ansvar for produkter vil kunne påberopes dersom det kan konstateres at skaden 

skyldes en sikkerhetsmangel. Til tross for at produktansvarsloven kan dekke flere skadefor-

hold, vil det trolig kreves en rekke endringer slik at andre skader enn det som følger av dagens 

lov er dekket. Det er videre noen bilprodusenter som allerede i dag har tatt inn over seg at de 

må påta seg både et juridisk og økonomisk ansvar for eventuelle konsekvenser ved bruk av 

selvkjørende biler, og at de vil kunne holdes ansvarlig uten at det finnes en sjåfør å laste.  

 

Selv om det legges til grunn at teknologien for helt selvkjørende biler allerede er på plass nå i 

2018, betyr ikke dette at slike biler vil introduseres på norske veier i løpet av få år. Det er en 

rekke hindre som må forseres før utviklingen fører til at vi får en hverdag hvor det blir vanlig 

med selvkjørende biler på offentlige veier.    

 

At teknologien er på plass betyr ikke at trafikksikkerhets- og ansvarsproblematikk kan løses 

med det første. Uansett om bilen føres av en tradisjonell sjåfør eller at datamaskinen har over-

tatt kjøringen av bilen fullt ut, vil skadepotensialet til en bil være stort. I en slik prosess må til 
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slutt politikerne fatte vedtak som ivaretar juridiske, samfunnsøkonomiske og sikkerhetsmessi-

ge behov.  

 

Denne oppgaven beskriver at det hovedsakelig er forsikringsselskapet og produsenten som er 

ansvarlig når selvkjørende biler er involvert i trafikkulykker, og at dagens lovverk delvis er 

anvendelig for selvkjørende biler. Det vil etter min vurdering gjøre det lettere for nasjonale 

myndigheter å vedta de nødvendige supplerende reglene det vil være behov for i fremtiden. 

Den endelige avgjørelsen for når selvkjørende biler kan tillates vil uansett være betinget av 

politisk vilje hos vår lovgivende forsamling. All erfaring tilsier at slike prosesser ikke løses 

over natten.  
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