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Tore Lysberg – avdelingsdirektør Statens vegvesen,  Drift og vedlikehold nord



Problemstilling
● SVV har ansvar for viktige fjelloverganger som påvirkes mye av vær og 

vinterforhold
– 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett
– Et utvalg vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet 

● Trafikanter og transportnæring har behov for forutsigbar framkommelighet
– God informasjon om værforhold, stenging, prognoser for stengt periode
– At man får info om omkjøring og vegvalg så tidlig som mulig (før man 

står ved en stengt bom på fjellet)
– At man kan få info som gjør at man velger når man skal reise (utsette til i 

morgen)
● Full stenging eller delvis stenging (f.eks. kolonnekjøring) skaper forsinkelser 

og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap

● Fjelloverganger kan ha lav ÅDT, men høy viktighet for næring og beredskap. 
Fysiske tiltak for å fjerne værpåvirkning er ofte ikke samfunnsøkonomisk 
lønnsomt.

Statens vegvesen skal med denne satsningen bruke teknologi til å gi 
både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet

Fjelloverganger er viktige for framkommeligheten på vegnettet

23
fjelloverganger

Pluss andre 
værutsatte 
strekninger



Bakgrunn for teknologisatsningen

«Planlegging og bygging av infrastruktur er ofte både vanskelig 
og dyrt i Norge. Likevel skal mennesker ha frihet til å bo og 
arbeide der de selv ønsker, og velferden vår er avhengig av den 
verdiskapingen som skjer i alle deler av landet. Derfor må vi 
opprettholde og videreutvikle et transportsystem som er i stand 
til å binde landet sammen. For å få til dette på best mulig måte 
må vi både spille på lag med den teknologiske utviklingen, og 
våge å tenke nytt. Samtidig må vi velge løsninger som gir oss 
mest mulig igjen for fellesskapets penger når vi investerer i 
samferdselsprosjekter.»



Forventninger til bruk av teknologi i ny NTP….



Arbeidet er organisert i fire arbeidspakker i perioden 2022-2026

Arbeidspakke 1: Prosjekt og innsiktsarbeid
Vi etablerer et prosjekt som samler kunnskap og erfaringer. 
Vi kobler opp interessenter i behovsverksted for å finne 
beste løsning på lokale behov. Vi sørger for å skalere piloter 
og få det over i drift

Arbeidspakke 2: Instrumentere vegstrekninger
Vi installerer fysiske sensorer som måler vær, vind, kjøre-
og trafikkforhold. Vi setter også ut friteksttavler som gir 
god informasjon og dynamisk trafikkstyring

Arbeidspakke 3: IT-utvikling
Vi lager IT-verktøy som behandler sensordata og andre 
værkilder, og gir ulike brukergrupper skreddersydd IT-
støtte. Vi må sørge for å ha en god verdikjede som 
inkluderer de ulike aktørene og datakildene, og syr det 
sammen til en helhetlig løsning

Arbeidspakke 4: Arena for leverandørutvikling
Vi utfordrer leverandørmarkedet på tiltak og innovasjon 
som kan hjelpe med bedre fremkommelighet (rådgivere, 
entreprenører, IT-leverandører, utstyrsleverandører, 
kjøretøyteknologi) 



Historiske data 
for vegstenging/
kolonnekjøring

Beslutningsstøtteverktøy

og

presise værprognoser

Kamera

Sanntidsdata
•Vind
•Lufttemperatur
•Friksjon
•Overflatetemperatur
•Duggpunkt
•+++

Bilbergingsdata

Beslutningsstøtte for byggeledelse og driftsentreprenører

Væralgoritmer

Det er våre driftsentreprenører, sammen med 
vegvesenets byggeledelse, som må fatte 
beslutningen om når det må innføres 
kolonnekjøring eller om fjellovergangen faktisk må 
stenges.

Derfor trenger de mest mulig sanntidsinformasjon 
om vær, føre- og trafikkforhold på fjellovergangene



Prosjektinformasjon på vegvesen.no:
Forutsigbart framkommelige fjelloverganger | Statens vegvesen

Kontaktperson:  
Petter Storødegård,

petter.storodegaard@vegvesen.no,
tlf. 95034572

Mer info

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning-innovasjon-og-utvikling/pagaende-programmer-og-prosjekter/forutsigbart-framkommelige-fjelloverganger/
mailto:petter.storodegaard@vegvesen.no
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