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Styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen for 2019 til Torgeir Vaa  

 

Styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen for 2019 med følgende begrunnelse: 

 

Prisvinneren har i mange tiår vært en pionér for å utvikle og ta i bruk ny 

teknologi i vegsektoren. Han har vist mot og vilje til nytekning gjennom en lang 

karriere, og har fremdeles et stadig like stort og genuint engasjement for ITS.  

Prisvinneren var allerede tidlig på 2000-tallet en drivende kraft for å sette Norge 

på kartet innen utvikling og pilotering av automatiserte transportløsninger. Som 

del av det store internasjonale forskningsprosjektet CityMobil, var han 

hovedarkitekten bak Norges første demonstrasjon av selvkjørende biler. Denne 

ble gjennomført allerede i 2009 i Trondheim – lenge før den omfattende 

piloteringen vi ser i dag.  

I store deler av karrieren har han ledet store satsinger for å utvikle metoder for 

trafikktekniske målinger og analyser, bruk av droner, vedlikehold og vinterdrift 

av veger. Han fikk raskt status som en av Norges fremste ekspert innen feltet. 

De seneste årene har han vært primus motor for Borealis-prosjektet, hvor 

hovedfokus har vært uttesting av C-ITS i områder med sårbar infrastruktur.  

Prisvinneren som forsker og myndighetsaktør har han i stort omfang invitert 

med etater, leverandører, oppstartsbedrifter, gründere, forskere og andre 

interessenter. Dette har gitt grobunn for næringsutvikling og for at ITS-teknologi 

i stadig større grad inngår som sentralt element i utviklingen av vegnettet. Flere 

små og mellomstore bedrifter har som følge av dette turt å satse innenfor et 

marked som ennå ikke er modent.    

Det trekkes frem at han alltid har vist stort engasjement overfor studenter og 

gitt unge medarbeidere mulighet til å utvikle seg innen ITS-området. Han har  
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jobbet målrettet for samarbeid mellom forsknings- og 

undervisningsinstitusjoner.  

Hans livslange engasjement har bidratt sterkt til utvikling og implementering av 

ITS-teknologi i Norge. 

 

 

Det er derfor med stor glede styret i ITS Norge tildeler ITS-prisen 2019 til Torgeir 

Vaa.  

 

For styret i ITS Norge  

Hanne Breivik, styreleder   

 


