
Forutsigbart framkommelige fjelloverganger

Forutsigbar Fremkommelighet



Framkommelighet på fjelloverganger er et kjent «smertepunkt»

Hva om

● Folk venter på en kafé og kjører ikke opp på 
fjellet til en stengt bom

● Tungbiltransporter får fraktet varene sine på 
en forutsigbar måte – ferskvarer stopper ikke 
opp på fjellet

● Vi kan gi forutsigbarhet og prognoser så 
fjellovergangen ikke «oppleves som stengt»

● Trafikanter tar rutevalg så de ikke kjører opp 
på fjellet og må vente der

● Vi kan bruke teknologi til å gi bedre 
framkommelighet og bedre forutsigbarhet, 
og dermed redusere behov for investeringer 
i fysiske tiltak 

Bakgrunn for prosjektet

● Det har vært flere initiativer knyttet til 
fjelloverganger, instrumentering og bruk av 
ny teknologi

● Gjennom NTP’s teknologisatsning har vi fått 
et prosjekt med mål om å skalere piloter og 
bruk av ny teknologi til alle våre 
fjelloverganger i Norge



Problemstilling

● DoV har ansvar for viktige fjelloverganger som påvirkes mye av vær og vinterforhold
– 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett
– 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet 

● Full stenging eller delvis stenging (f.eks. kolonnekjøring) skaper forsinkelser og 
utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap

● 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)

● 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

● Værutsatt strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold

● Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god 
beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til 
trafikanter/transportnæring

● Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, 
stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov

● Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører

Fjelloverganger i Norge og andre værutsatte strekninger er viktige for 
framkommeligheten på vegnettet



Mål

● Vi skal gi så god forutsigbarhet for våre trafikanter som 
mulig, og minst mulig stengetid. 

● Noen ganger må vegen stenges, men vi gir god informasjon 
og prognoser om forventet stenging og gjenåpning slik at 
trafikantene kan planlegge sin reise. 

● Hvis vegen må stenges så skal det jobbes mest mulig 
effektivt (god beredskapsplanlegging og for å oppnå best 
mulig sikkerhet) for trafikantene og for rask gjenåpning.

Konkrete grep

● Vi trenger mer sanntidsdata om vegen, så vi utplasserer 
sensorer (instrumentering) på alle relevante vegstrekninger

● Vi lager gode IT-systemer som gir oss beslutningsstøtte og 
et helhetlig bilde av forholdene ute på vegen

● Vi trener på samhandling, bruk og forbedring av IT 
støttesystemer slik at de gir best mulig støtte for de som 
«jobber ute på vegen»

● Vi lager treffsikre IT-løsninger som gir våre trafikanter den 
informasjonen de trenger (trafikanter, nødetater,  
transportplanleggere, transportnæring, tungbiler)

● Vi skal gjøre kompetanseheving både internt og eksternt –
og vi skal lage en innovasjonsarena hvor entreprenører, 
leverandører og andre samarbeidspartnere kan komme 
med gode forslag til nye tiltak

Mål med satsningen, og grepene vi skal gjøre

Vind og snøføyke over Valdresflye. 
Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen



Vi kan få gevinster både internt og eksternt som gir høy verdi for trafikantene

Eksterne gevinster for samfunnet

• Trafikanter får økt trygghet og fremkommelighet – opplever ikke at fjellovergangene er 
stengt, men at fremkommeligheten er god siden SVV leverer en forutsigbar tjeneste

• Trafikkstyring for å styre trafikk bort fra utfordrende kjøreforhold (ikke få biler opp på fjellet)
• Trafikanter kan planlegge ut i fra forventet fremkommelighet (jeg rekker å kjøre over fjellet 

før den stenger for natten) og informasjon om omkjøringsalternativer
• Trafikanter kan planlegge frem i tid (jeg reiser heller i morgen)
• Sjømatnæring kan tilpasse produksjon til forventet fremkommelighet (vi venter med å slakte 

til kjøreforholdene bedrer seg) 
• Tungbiltransport kan få tilpasset informasjon og sanntidsvarsler om forhold (f.eks. egen app 

som gir skreddersydde anbefalinger om kjøring opp mot tungbilens egenskaper: kjettinger, 
dobbeltaksel osv.)

• SVV kan ha tettere oppfølging av føreforhold, og ha bedre beredskap på plass (kunne varsle 
og tilkalle bergingsbiler raskere dersom føreforhold er forventet å bli verre)

• Bedre beredskap og forutsigbarhet for nødetater

Interne gevinster

Sammenheng mellom investeringer og gevinstdrivere

• Byggeledere og driftsentreprenører får bedre datagrunnlag om nåværende og fremtidige 
værforhold

• Gir kunnskap også uten fysisk tilstedeværelse
• Kan gjøre proaktive driftstiltak i forkant av været
• Kan sørge for mer effektiv gjenåpning pga. innsikt om når været løyer

• Samkjøring av tekniske sensorer med lokalkunnskapen hos driftsmannskap gir en bedre 
prediksjon av forventet fremkommelighet

• SVV får færre ulykker/hendelser ettersom trafikk blir styrt mer etter værforhold, og man 
unngår trafikk på fjellet når forholdene er farlige

• Kjente problemstrekninger (snøskredområder, vinterflaskehalser) kan overvåkes detaljert, og 
man kan gjøre proaktive tiltak som skredutløsning eller tilpasning av terreng med ekstra 
fresefelt



Arbeidet er organisert i fire arbeidspakker i perioden 2022-2026, brorparten av midlene 
skal gå til instrumentering av fjellovergangene

Arbeidspakke 1: Prosjekt og innsiktsarbeid
• Etablere nettverk for fjelloverganger og værutsatte 

strekninger
• Utvikle kompetanse i DoV og underleverandører
• Dialog med FoU (piloter, UiT)
• Koordinere teknologitiltak og fysiske tiltak

Arbeidspakke 2: Instrumentere vegstrekninger
• Værutsatte strekninger får installert fysiske sensorer 

(vær, vind, trafikk, skred, mfl)
• Utplassering av fysiske friteksttavler langs vegen
• Driftsentreprenør får installert sensorer som gir mer 

effektiv drift
• Strømforbindelse

Arbeidspakke 3: IT-utvikling
• Beslutningsstøtteverktøy for drift og trafikkstyring
• Informasjon til trafikanter skreddersydd for ulike 

trafikantgrupper
• Sensordata blir koblet opp med andre datakilder

Arbeidspakke 4: Arena for leverandørutvikling
• Forslag til nye tiltak som tas i bruk i driftskontrakt
• Forslag til utprøving av kjøretøyteknologi
• Forslag til utvikling eller å ta i bruk nytt materiell eller 

utstyr



Arbeidspakke 1 – Prosjekt og behovsverksted 

Vi etablerer et prosjekt med 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. 

Grunnproblemstillinger:
• Informasjon til trafikanter om forventet framkommelighet
• Behov for sensorer som måler status og vær
• God beslutningsstøtte til de som kan gjøre noe med det (de på fjellet)

Prosjektet eies av DoV og vil også kunne koordinere bruk av fysiske tiltak over 
ordinære driftsmidler.



Arbeidspakke 2 – Instrumentere vegstrekninger

Vi installerer fysiske sensorer som måler vær, vind og trafikkforhold. Vi setter også ut friteksttavler som gir dynamisk 
trafikkstyring.

Instrumentere vegnett
Vi sørger for å instrumentere alle utfordrende værstrekninger. 
Noen fjelloverganger har allerede noen sensorer, andre har mer 
behov. Vi tilpasser hva som skal instrumenteres etter lokale behov.

Noen steder hvor det ikke er strøm/IT-forbindelse kan det være 
aktuelt med sensorer som går på batteri eller bruker mobilnettet

Friteksttavler 
Vi installerer flere friteksttavler for trafikkstyring. Tavlene kan rute 
trafikk til andre alternative ruter, gi info om forventet 
fremkommelighet eller føringer om kjettingbruk og tilsvarende.



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.

Vi har et godt grunnlag å bygge videre på

Vi har flere piloter og grunnlag fra ITS-programmet som  
vi ønsker å sette i drift for hele landet

«Forutsigbar fremkommelighet» har laget god 
brukerinnsikt om ulike brukergruppers behov som vi 
ønsker å utvikle videre i etterkant av programmets 
første akselerasjoner

Gjennom ny instrumentering får vi mer data

Arbeidspakke 1 og 2 vil sørge for at vi får nye sensorer 
som er lokaltilpasset framkommelighetsutfordringene 
på de gitte vegstrekningene

Nye IT-verktøy er både videreutvikling og nye tjenester

Vi lager en IT-løsning som gir en god verdikjede for å 
fange opp mange datakilder og kommunisere til 
trafikantene (fra sensorer og de på fjellet, via VTS, og 
videre ut til trafikantene)

Vi videreutvikler trafikkinfo som SVV tilbyr (175.no), og 
publisering til ITS-trafikkstyring (Datex)

Vi lager gode IT-verktøy til byggeledere og 
driftsentreprenør med beslutningsstøtte og all vær og 
sensordata

Vi vurderer å lage egne løsninger for spesielle behov. 
F.eks. app til tungbiltransportører



Arbeidspakke 4 – Arena for leverandørutvikling

Vi utfordrer leverandørmarkedet på tiltak og innovasjon som kan hjelpe med bedre fremkommelighet (rådgivere, 
entreprenører, IT-leverandører, utstyrsleverandører, kjøretøyteknologi) 

Vi lager en innovasjonsarena for leverandører

Ved hjelp av ei tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av blant annet byggeledere og VTS og workshoper 
med bilbergingsselskap/entreprenører innhenter vi behovsmateriale hvor vi beskriver våre 
problemstillinger. 

Deretter arrangerer vi innspillsmøter og utfordrer leverandører til å komme med gode forslag, hjelpe 
oss med å lage løsninger og til å etablere samarbeid på tvers, eksempelvis med IT,- og 
utstyrsleverandører. Vi inviterer til åpen dialog og leverandørkonferanser hvor både store og små 
aktører kan melde seg på. Vi ser ikke alle muligheter selv og målet er å få fram nye muligheter og 
løsninger. 

Vi samarbeider også med Leverandørutviklingsprogrammet som allerede har en arena for drift og 
vedlikehold av veg. 

Deretter utlyser vi konkurranse om å utvikle nye løsninger basert på behov som er definert og tydelig 
beskrevet. Vi vil samtidig undersøke om det er mulig å bruke virkemiddelapparatet, eksempelvis 
Innovasjon Norge som har en ordning for Innovasjonspartnerskap.

Vi ser for oss nye sensorer, effektivisering av drift, nytt utstyr eller materiell, ny kjøretøyteknologi, nytt 
samspill av ulike aktører på tvers av SVV og sikkert mye mer.

. 
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Bidra til å sette fart på 
industrialisering av teknologipiloter gjennom
samarbeid med industrien, lokale 
lastebileierforeninger, teknologileverandører
og evt. andre aktører

Fokus på strekningene 
Bergen – Fjordane – Oslo – Bergen

• ~2 000 km europa-/riksvei

• Fem fjelloverganger

• To fergesamband

Fjordane (Florø / Stryn)

Bergen Oslo

Dialog med næringen (NLF / NHO m.fl.) blir 
sentralt fra start – for å forstå problemstillingene 
deres medlemmer opplever best mulig

Fokus på triangelet Bergen – Fjordane (Florø/Stryn) – Oslo
– Bergen og kundereisen for yrkestransportører på denne ruten



Fjelloverganger i Sør-Norge i 2022: Bedre trafikkinformasjon og trafikkstyring på 
fjellovergangene øst-vest

Statens vegvesen har en satsning på trianglet Bergen-Fjordane-Oslo og 
kundereisen for yrkestransportører på denne strekningen. 

Bergen – Florø/Stryn

• Ferge – Oppedalen-Lavik (E39)

Florø – Oslo

• Ferge – Mannheller-Fodnes (Rv5)

• Fjellovergang – Hemsedalsfjellet (Rv52)

Stryn – Oslo

• Fjellovergang – Strynefjellet (Rv15)

Oslo – Bergen

• Alt. 1: Fjellovergang – Filefjell (E16)

• Alt. 2: Fjellovergang – Hemsedalsfjellet (Rv52)

• Alt. 3: Fjellovergang – Hardangervidda (Rv7)

• Alt. 4: Fjellovergang – Haukelifjell (E134)



Fjelloverganger i Nord-Norge i 2022: Trafikkstyring og værstasjoner på fjellet

Prioriterte fjelloverganger

• E6 Saltfjellet

• E10 Bjørnfjell

• E6 Sennalandet

Spesielt værutsatt strekning (NY)

• E6 Ulsvågskaret (spesiell bakke med behov for smart trafikkstyring 
ved å varsle om stanset kjøretøy)

I 2022 vil vi prosjektere nye friteksttavler for trafikkinfo og anbefaling 
om omkjøring. Forslag utarbeidet sammen med NLF.

I tillegg vil vi utplassere nye værstasjoner og oppgradere noen 
eksisterende.



Verktøykasse for mulige tiltak

Fysiske tiltak
• Tiltak for å unngå snøføyk og skavler (fresefelt, 

tilpasning av sideterreng, mm.)
• Tiltak for å gjøre veien bedre ved nedsatte 

kjøreforhold (problemområder, kurvatur, 
stigning, pakking av snø med preppemaskin, 
mm.)

• Tiltak som forebyggende utløsing av skred

Samhandling med trafikantene
• God behovsforståelse, vite hva som gir nytte 
• Bedre varsling og informasjon til trafikanter (SMS, egen 

«fjellovergang-app», friteksttavler, info om hvor brøytebilen er)
• Gi mer prognoser om forventet framkommelighet fra «kilder på 

fjellet»
• Spisset informasjon mot spesielle interessenter (f.eks. 

fiskeslakteri som kan styre når fisken slaktes ut i fra om 
fjellovergangen er stengt)

Instrumentering av vegnett (ITS)
• Vegkantutstyr langs vegen (værstasjoner, 

kamera,  målestasjoner, mm.)
• Fremføring av elektrisk og IT-forbindelse, vs. 

frittstående selvdrevne (5G, 
batteri/solcelledrift) 

• Få sanntidsdata fra kjøretøy via mobilnett 
(anonymisert trafikkdata)

• Instrumentering for økt framkommelighet 
under kritiske værforhold (ikke for å «bare» 
informere om situasjonen

God og effektiv drift 
• Driftsstøttesenter med tett samhandling 

med datakilder og entreprenør
• God datadrevet beslutningsstøtte 

(friksjon, værdata om nedbør og snøfall)
• Utnytte lokalkunnskap hos entreprenør 

og byggeleder
• Effektivt arbeid i felt – arbeid i forkant av 

værforhold, stenger så sent som mulig, 
slippe frem kjøretøy som trygt kan 
passere, brøyte selv om veien er stengt, 
og rask gjenåpning

• Samordning av vedlikeholdsoppgaver

Kjøretøy-teknologi
• Utnytte informasjon i kjøretøy-teknologi ved 

f.eks. å få informasjon tilbake fra kjøretøy 
(Volvo, Tesla, o.l. som har friksjonsmålinger, 
fart) 

• Installere og utnytte egne sensorer i kjøretøy 
(f.eks. lastebiler)

• Sanntidsdata fra kjøretøy


