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… og noen utfordringer

● Personvern

● Samspill menneske-teknologi

● Datakvalitet

● Big Data – store datamengder

● Ansvarsforhold

● Markedsutbredelse/forretningsmodeller

● Regelverk/standardisering

● Sikkerhet og sårbarhet



Oppdrag - Teknologiperspektivanalyse

Hvordan skal SVV «håndtere» den raske teknologiutviklingen på veg inn 
mot «Framtidens transportsystem»?



Løsning av oppdraget – utarbeiding av målbilder
for kommende NTP, 2022-2033

Hvordan skal SVV «håndtere» den raske teknologiutviklingen på 
veg inn mot «Framtidens transportsystem»?

Målbilder

Beskriver hvor SVV 
bør være ved utgang:

• 2025
• 2029
• 2033

Innfallsvinkel 1:

Teknologitrender 
som påvirker 

transportsektoren

Innfallsvinkel 2:

Prosesser i kvalitetssystemet 
som beskriver oppgaver og 

angrepsmåter



Sentrale teknologitrender som 
Teknologiperspektivanalysen bygger på

● Robotikk og automatisering

● Autonomi 

● Tingenes internett 

● Stordata

● Kunstig intelligens, maskinlæring og programvare 

● Virtuell og forsterket virkelighet 

● Romteknologi og kommunikasjon

● Nanoteknologi

● Fotonikk

● Batteriteknologi og hydrogenteknologi

Hvordan skal SVV «håndtere» den raske teknologiutviklingen på 
veg inn mot «Framtidens transportsystem»?

Sentral kilde:
«Teknologitrender som påvirker transportsektoren»
SINTEF Digital 2017-08-07



Kjerneelementer i framtidens 
(veg-) transportsystem

Grunnlag for utarbeiding av målbilder i 
Teknologiperspektivanalyse for SVV

Data
Dataplattform

Avvikling transport

Informere
Overvåke
Styre
Prise

Kontroll transport

Kontroll transport 
Kontroll kjøretøy
Krav til kjøretøy

Fysisk vegnett

Planlegge
Bygge
Drifte
Vedlikeholde
Forvalte

Kommunikasjon-
infrastruktur vhja 
4G, 5G (og evt 6G) 
og ITS G5

Posisjonerings-
infrastruktur/GNSS

Digitalt vegnett

Datautveksling med eksterne

Datautveksling mhp
Modellering
Analyser
Beslutningsstøttesystem

Internasjonale 
føringer i form av 
lovverk og
standarder

Datautveksling mhp
Modellering
Analyser
Beslutningsstøttesystem

Infrastruktur Transportstyring



Målbilder

Oppkoplet digitalt 
navigerbart vegnett:

Fokus på posisjonering 
kjøretøy, kommunikasjon 
langs vegen, digitalt vegnett 
og Internet of Things – IoT.

Samvirkende ITS, platooning 
og automatisert kjøring:

Fokus på tilrettelegging for 
tjenester med bruk av 
samvirkende ITS, og utvikling 
av vegnett egnet for 
platooning og automatisert 
kjøring

Data:

Fokus på en fremtidig 
dataplattform der effektiv 
innsamling-, forvaltning- og 
deling av data står sentralt

Transportstyring:

Fokus på fremtidens 
transportstyring som kan 
inkludere både oppgaver 
knyttet til informasjon, 
overvåking styring/kontroll 
samt vegprising

Fysisk vegnett:

Fokus på utvikling og 
anvendelse av teknologi som 
kan bidra til effektivisering 
og økt kvalitet knyttet til å 
planlegge, bygge og drifte-
/vedlikeholde den  fysiske 
vegen

Elektrifisering, batteri og 
hydrogenteknologi:

Fokus på nullutslipp i 
forbindelse med anleggsdrift

2025

2029

2033



Målbilde 2033 – generelt perspektiv teknologianvendelse
Oppkoplet og digitalt navigerbart 
vegnett

Fysisk vegnett – planlegging, 
bygging, drift og vedlikehold

Transportstyring - VTS med 
ansvar for info, overvåking,
styring, kontroll og vegprising

Data – plattform, datafangst, 
forvaltning og formidling

Forvaltning- og 
myndighetsoppgaver

Posisjonering:
- Posisjonering/GNSS er tilgjengelig 

på et nøyaktighetsnivå som 
understøtter automatisert kjøring. 
Ansvars-/oppgavefordeling er 
avklart med Statens kartverk

Kommunikasjon:
- Dekning/kapasitet på 4G/5G (evt

6G) egnet for formidling av de 
mest utbredte C-ITS tjenestene 
mellom kjøretøy og baksystem på 
det offentlige vegnettet

- Kjøretøy kommuniserer seg i 
melllom vhja ITS G5. Ettermontert
utstyr i de fleste eldre kjørertøy
der det ikke er fabrikkmontert

- ITS stasjoner med ITS G5 er 
etablert i punkt hvor kapasitet 
ved info-utveksling er viktig. Stor 
grad av utvikling/gjenbruk av 
etablert infrastruktur som strøm, 
fiber ol fra andre systemer 

- Ansvars-/oppgavefordeling er 
avklart med NKOM

Digitalt vegnett (digital tvilling):
- Hele det offentlige vegnettet 

foreligger på digitalt format med 
presisjon for automatisert kjøring

- Etablert rutiner for oppdatering/-
kvalitetskontroll

- Ansvars-/oppgavedeling er 
avklart med Statens kartverk

IoT:
- IoT-løsninger anvendes ifbm

tilstandsmålinger og i 
beslutningsstøttesystemer

Planlegging:
- Bruk av droner for kartlegging
- Bruk av 3D-printede prototyper
- Kartlegging vhja romteknologi
- Anvendelse av BIM
Bygging:
- Automatiserte byggeplasser
- Anleggsmaskiner som 

rapporterer
- Stordata til bruk i analyser 

uønskede hendelser
- Kunstig intelligens til 

beslutningsstøtte
- VR til trening og opplæring
- 3D-printede reservedeler
- Oppfølging vhja romteknologi
- Sensorer inkluderes i 

konstruksjoner, bl.a vhja
nanoteknologi

Drift og vedlikehold:
- Robotisert driftsmateriell
- Autonom og automatisert 

inspeksjon og vedlikehold
- Anvendelse av informasjon fra 

kjøretøy
- Sensorer kommuniserer 

relevante data
- Stordata til bruk i analyser  

uønskede hendelser og 
oppfølging

- Kunstig intelligens til 
tilstandskontroll, 
beslutningsstøtte, 
risikoforståelse og oppdage 
avvik

- VR til trening og opplæring
- Kartlegging og oppfølging vhja

romteknologi
- Sensorer inkluderes i 

utstyr/materiell, bl.a vhja
nanoteknologi

- Fotonikk/fiber som sensor

Fremtidens VTS:
- 100% enhetlig løsning
- VTS funksjon for riksvegnett 

og for øvrig offentlig vegnett 
er avklart

- VTS rolle inn mot 
transportstyring i by/MaaS-
løsninger er avklart

- Admin automatisert 
kontrollfunksjon kjøretøy er 
lagt under VTS

- Admin automatisert 
vegprisingfunksjon er lagt 
under VTS

- Løsninger mhp sikkerhet og 
sårbarhet er solid forankret i 
alle løsninger/tjenester

Informasjon:
- Automatisert 

informasjonsformidling
Overvåking:
- Atomatisert overvåking/ 

beslutningsstøttesystem med 
basis i sanntidsinfo

Styring/kontroll:
- Styring med automatisert  

beslutningsstøtte som 
inkluderer prediksjon

- Etablert kjøretøykontroll med 
automatisert 
beslutningsstøtte. Kjøretøy 
rapporterer selv om 
status/tilstand. Stikkprøver i 
felt vhja automatisert 
beslutningsstøtte

Vegprising:
- Etablert automatiserte 

vegprisingsløsninger der pris 
gjenspeiler kapasitet i 
vegnettet og kjøretøyenes 
egenskaper

- Foreligger helhetlige 
mobilitetsløsninger (MaaS) 
der vegprising ved bruk av  
bil inngår i betaling

Plattform:
- Det foreligger en konseptuell 

plattform, egnet for 
håndtering av alle typer data
som SVV råder over: statiske 
og dynamiske (sanntidsdata) 
stordata/scannerdata, 3D-
modeller mm 

- Data lagres ett sted men er 
tilgjengelig for alle system og 
tjenester

- Data er av kjent kvalitet
- Data er på riktig kvalitet ifht

hovedmålet med dataene
Datafangst:
- Data hentes fra alle mulige 

kilder og system som SVV har 
ansvar for og som er etablert
i/omkring veginfrastrukturen

- Data som kjøpes fra andre 
inngår i dataplattformen, i 
den grad SVV  har rettigheter 
til dataene

Dataforvaltning:
- Det er tilgang til eldre rådata 

for nye analyser og nye 
formål/behov

- Det er fleksible koblinger 
mellom  dataplattform og 
SVV’s beslutningsstøtte-
system

Dataformidling:
- Krav til formidling basert på 

fra nasjonalt lovverk og 
internasjonale forordninger 
er ivaretatt, som nasjonale 
strategier for tilgjengelig-
gjøring av data og ITS 
Direktivets krav om nasjonalt 
tilgangspunkt

- Data er tilgjengelig for 
eksterne

Sikkerhet og sårbarhet:
- Det gjennomføres 

sikkerhets- og 
sårbarhetsvurderinger

Personvern:
- GDPR er ivaretatt
Organisering:
- Organisering, 

forretningsmodell og 
ansvarsforhold dataplattform 
er avklart. Dataplattform er 
velfungerende

Saksbehandling:
- Forenklede og forbedrede 

prosesser og automatisert 
beslutningsstøtte vhja
digitalisering, AI og robotikk 

Analyser:
- Utbredt bruk av stordata, 

kunstig intelligens,
maskinlæring og VR

Myndighetsrollen:
- SVV’s ansvar/rolle knyttet til 

innføring av teknologi for å 
sikre interoberable løsninger 
på nasjonalt nivå er avklart

- Implementering av regelverk 
og standarder på 
internasjonalt nivå er godt 
ivaretatt

Trafikant:
- VR basert føreropplæring
Kjøretøy:
- SVV’s rolle ifbm utstedelse av 

sikkrehetssertifkater for bruk 
i samvirkende ITS og 
automatisert kjøring er 
avklart

Samvirkende ITS platooning og 
automatisert kjøring

Samvirkende ITS:
- Det er utviklet tjenester som 

anvendes i stor målestokk og 
som er egnet for hybrid 
kommunikasjonsinfrastruktur

Platooning:
- Tillatt på utvalgte 

vegstrekninger med gode 
forbikjøringsmuligheter og 
hvor kryss er utformet med 
av- og påkjøringsramper 
Automatisert kjøring:

- Tillatt for kjøretøy på nivå 4 
og 5 (SAE) på veger med høy 
standard på drift/ 
vedlikehold. Det forutsettes 
bar veg strategi vinter

Elektrifisering, batteri- og 
hydrogenteknologi

Anlegg SVV
- Nullutslipp anleggsdrift og 

transport på anlegg i SVV-regi
Infrastruktur:
- Ladeinfrastruktur egnet for både 

personbil og tunge kjøretøy er 
etablert på hele riksvegnettet i 
samarbeid med NVE.

- Hydrogeninfrastruktur etablert på 
hele riksvegnettet 

- Lade- og hydrogeninfrastruktur 
er samordnet med SVV’s
infrastruktur for øvrig, tilpasset 
topografi, installasjoner etc

- Avklart ansvarsforhold med NVE



Ambisjon Statens vegvesen

● Ønske om å ligge langt fremme internasjonalt

● Aktive på den internasjonale arena:

– Se mot Verden ifht det nyeste av teknologi

– Være tett på Europa og EU i forhold til implementering

– Samarbeid i Norden ut fra felles utfordringer

● Fokus på tiltak, løsninger med særlige norske utfordringer 
– se på utfordringene som mulighet;

– «Fungerer det i Norge så fungerer det andre steder»

● Tilrettelegge for tidlig implementering av ny teknologi i 
Norge;

– Rask implementering av nødvendig regelverk kan bidra til et 
aktivt norsk næringsliv, SVV kan stimulere til 
konkurransefortrinn



Takk for meg!


