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- Proaktiv trafikkstyring pilot prosjekt Fv.120 Nedre 
Rælingsvei 

- Smart vinterdrift

- Bærekraftige vareleveranser



Hva er utfordringen og hvorfor proaktiv trafikkstyring?
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Side 3

Hva er løsningen? 



Nyttige kontakter – ITS World Congress

• ERTICO – ITS Europe - Homepage » ERTICO

• VTT Finland - forsknings-, utviklings- og innovasjon institusjoner - What is VTT | VTT 

(vttresearch.com) – SHOW- SEA L4 - relevant for MODI project – 13 EU – land, 69 

samarbeidspartnere

Side 4

https://ertico.com/
https://www.vttresearch.com/en/about-us/what-vtt


Smart drift

Side 5



Utfordringer med vinterdrift av gang- og 
sykkelvei i dag:
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Store kjøretøy
Entreprenørene bruker
store traktorer og kjøretøy
som er ment for bilvei også
til å brøyte gang- og 
sykkelvei: Det betyr mer
slitasje.

En vei – men mange 
eiere
Syklistene ser en sykkelvei, 
men i realiteten er det ofte
flere veieiere

Vinterdrift er 
utfordrende
Syklister og fotgjengere vet 
ikke om gang- og 
sykkelveien er brøytet eller
ikke

Forskjellige systemer- og 
standarder
Veieiere har kontrakter
med ulike entreprenører
med forskjellige
standarder, plattformer og 
rapporteringssystemer:
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Pilot: Smart Drift
Hvem? 

Partnerskap mellom:

– Statens vegvesen
– Applied Autonomy
– Viken fylkeskommune

Hvor og når? 

Vinteren 2022-23 i Drammen.

Hva skal vi gjøre? 

Bygge ny digital infrastruktur: 

– Samle og dele data mellom veieiere og entreprenører
– Oppdatert informasjon om veitilstanden; er det brøytet

eller ikke, til syklister og fotgjengere gjennom Entur



Sensorer montert
ved gang- og 

sykkelvei

Andre datakilder
som værdata og 

sykkeltellere

Data samles og analyseres for å 
predikere tilstand på gang- og 
sykkelvei

Entreprenøren
brøyter

!
Det må
brøytes!



Entreprenøren
har utført
arbeidet

Rapportering av utført arbeid
og er kommunisert i sanntid til
alle inolverte parter

Veierere Entreprenør Sluttbrukerne



Hvordan kan kommuene bruke sin 
innkjøpsmakt til mer bærekraftige og 
utslippsfrie leveranser?
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By HUB By HUB

Oslo Sandvika Asker 
sentrum

Drammen

By HUB
By HUB

Tungtransport

Nullutslippskjøretøy



CITY HUB

Kostnad 
HUB som leveringspunkt

Risiko
Overføring av ansvar og eierskap

Forsikring Ingen forpliktelser

Fra DDP (delivered duty paid): 
Til DHB (delivered at Hub for Bundled delivery by seller)

SELLER BUYER



Skape en mer bærekraftig bylogistikk



Erfaringer fra LA
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Mennesker i møte med teknologien




