
ITS ARENA BOREALIS WORKSHOP 
Tromsø 23. mai 2017
Clarion Hotel the Edge 09:30 - 16:30

TESTSTREKNING I MIDNATTSOL: Kvelden før konfer-
ansen inviterer ITS Norge og Statens vegvesen til ekskusjon 
langs teststrekningen. Første stopp er middag på Vollan 
Gjestestue i Nordkjosbotn, og siste stopp er i den finske 
grensebyen Kilpisjärvi. Ekskusjonen har avgang fra Tromsø 
lufthavn 15:40, etter ankomst SK 4418 fra Oslo.
 
SPØRSMÅL?  
Trond Hovland, ITS Norge 
 907 60831, trond.hovland@its-norway.no
Gunn Sissel Dobakk, Statens vegvesen 
 906 09223, gunn.dobakk@vegvesen.no

AURORA BOREALIS: På workshopen i Tromsø deltar du 
også i et samferdselsprosjekt på tvers av landegrensene. 
I tillegg til det norske pilotprosjektet Borealis, har finske 
trafikkmyndigheter et tilsvarende prosjekt for den videre 
strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet Aurora. 

ITS-Norge og Statens vegvesen inviterer til ITS 
Arena-workshop. Verdifull næringstransport 
langs arktiske vinterveger er tema. 

ÅPNE DATA: I ITS-prosjektet Borealis samler Sta-
tens vegvesen inn en mengde åpne data. Disse 
er tilgjengelige for aktører som kan sette dem 
sammen på nye måter - og til nye produkter og 
tjenester.

KREATIV ANSKAFFELSE: I Tromsø utfordres sys-
temutviklere og programmerere til å sette sammen 
system for at sjømateksportører, reiselivsnærin-
gen og andre trafikanter kan ta bedre valg når de 
bruker vegen mellom Norge og Finland. En annen 
sentral målgruppe er de som drifter og vedlike-
holder teststrekningen langs E8 i Troms. Løsnin-
gene som kommer ut av den digitale tenketanken, 
kan bli lønnsomme også for utvikleren. Statens 
vegvesen starter nå prosessen med innovative an-
skaffelser i prosjektet. Workshopen i Tromsø vil 
være et nyttig verktøy for leverandører som ønsker 
å være med i denne prosessen.

PROGRAMMET:

09:30 Registrering og kaffe
10:00 Velkommen til ITS Arena workshop

Borealis rammeverk og innretning
10:10 E8-prosjekt og use cases 
 (Gunn Sissel Dobakk, Statens vegvesen) 
10:30 Intelligent highway - ITS on low volume roads 
 (Håkon Wold, ViaNova)
10:50 Borealis E8 feasibility study 
 (Terje Moen, Sintef teknologi og samfunn)

Use cases
11:10 Nye muligheter ved bruk av fjernmålingsteknologi 
 (Tom Rune Lauknes, Norut) 
11:30 Smarte veger med IoT 
 (Nilmar Lohne, Triona/Euroskilt)
11:50 Selvkjørende kjøretøy - framtiden er her nesten  
 (Terje Moen, Sintef)

Lunsj 12:10 - 13:10

13:10 Infotainment 
 (Ola Bratlie, HK Reklamebyrå)
13:30 Oppsummering use cases
 (Trond Hovland, ITS Norge)

Stimulere til FoU og innovasjon 
13:40 Stimulere til FoU i offentlige anskaffelser 
 (Bjørn Grønnetvet, Statens vegvesen) 
14:00 FoU i E8 Borealis 
 (Torgeir Vaa, Statens vegvesen)

Innovasjonstime 14:10 - 16:10 
 14:30 - 14:45 Kaffepause 
 15:30 Kort presentasjon av ideer  
 og nye konsortier

16:10 Finansiering av innovasjonsprosjekt 
 (Runar Søråasen, ITS Norge) 
16:20 Avsluttende ord utenfor boksen - trenger vi  
 veger i det hele tatt? 
 


