


Intelligente veier – trender og drivkrefter i 

Nye Veiers gjennomføringsmodell

Anette Aanesland, direktør teknologi og utbyggingsstrategi



Nye Veiers verdier



Illustrasjon: ESA



Helhetlig prosess – gode løsninger i et levetidsperspektiv
Gjentakende enda bedre prosjekter – øker samfunnsnytten
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E6 Arnkvern-Moelv, overordnede prestasjonsmål

1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i byggeperioden og 
ved drift og vedlikehold

2. Minimalisere klimagassutslipp i byggeperioden og ved drift og 
vedlikehold

3. Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for 
trafikantene

4. Realisere visjonen om en skadefri bygge- og anleggsplass 
(mennesker, miljø og materiell), samt et helsefremmende og 
rettferdig arbeidsliv

5. Unngå framtidig produksjonstap på landbruksarealer som 
beslaglegges i byggeperioden

Målene har fokus på klima/miljø, brukerne og sikkerhet



Digitalisering i hele verdikjeden



Innovativ anskaffelse



Illustrasjon: leddartech.com



Takk for oppmerksomheten!



Med i

Bedre tunnelsikkerhet gjennom 

digitale løsninger

Helen Roth, daglig leder, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Arendal, 15. august 2018



«Transportsektoren har behov for drahjelp fra nye og 
eksisterende aktører og fra digital spisskompetanse. 

Samtidig kan en mer innovativ transportsektor også bidra til 
at norske aktører får en andel av verdiskapingen knyttet til 

omstilling av transportsektoren på verdensbasis».

Kilde: Nasjonal transportplan 2018-2029

Med i



• Tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet 
sommeren 2016. 

• Har sitt utgangspunkt i Rogaland med 
prosjektkontor i Samfunnssikkerhetssenteret i 
Rogaland (SASIRO)

• Skal bidra til at det bygges kunnskap og 
kompetanse i verdensklasse.

• Legger til rette for et tett samarbeid med 
vegmyndigheter, jernbanemyndigheter, 
nødetater, forskningsmiljø og en rekke andre 
relevante organisasjoner og internasjonale 
aktører.

Med i

Norwegian Tunnel Safety Cluster



Vår visjon

__

Være en ledende global 
aktør innen 

tunnelsikkerhet innen 
2025

Med i



Hovedmål
Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge 
for  bedrifter som vil kommersialisere løsninger for 
bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og 
internasjonale markedet. 

16Med i



Med i

Norge i en særstilling

• Det landet i Europa med flest veg- og jernbanetunneler 
(1100 og 800)

• Lærdalstunnelen er verdens lengste vegtunnel (24,5 km)
• Vi bygger verdens lengste og dypeste undersjøiske 

vegtunneler
• Ryfast (14,3 km + 5,7 km) åpner i 2019
• Rogfast (26,7 km) åpner i 2025-2026 

• Vi ligger i verdenstoppen i digitalisering, bruk av elbil, 
internett, mobil og bredbånd

• Vi har en verdensledende oljeindustri som er i omstilling 
mot nye markeder



Potensial for vekst

Med i

• Konkrete planer om å bygge tunneler for 574,8 
milliarder dollar bare i Europa (aug. 2017).

• Den samlede globale prosjektportofolioen for 
tunnelrelaterte prosjekter verdt 1,51 billioner 
dollar. 

• Det skal brukes 183,2 milliarder dollar på 
tunnelbygging i 2019.

• I 2021 vil det bli ferdigstilt tunnelprosjekter til en 
samlet verdi på 180,8 milliarder dollar. 

Kilde: «Project Insight – Global Tunnel Construction Projects», august 2017, 
Construction Intelligence Center



Planlegging 
& design

Tunnel-
konstruksjon

Kontroll & 
Overvåking

Drift & 
Vedlikehold

Sikkerhet & 
Redning

Med i

Klyngens kjernevirksomhet: 



Støttespillere:

Med i

Deltakere i klyngen: 122
• Bedrifter: 103
• FoU & Innovasjon: 8
• Andre: 11



• Droner

• Selvkjørende biler, busser og 
lastebiler

Med i

Autonome kjøretøy

Foto: KVS Technologies



• Deteksjon før innkjøring i 
tunnelene

• Informasjon til trafikantene  

• Overvåkning gjennom 
tunnelene

Med i

Trafikkstyring



• Internett

• Mobilnett

• DAB

Med i

Digital infrastruktur

Med i



• Forbedret mobilitet

• Økt sikkerhet for trafikantene

• Informasjon til VTS og 
nødetater

Med i

Samvirkende ITS



Noen utfordringer
• Håndbøker og direktiv henger ikke 

med utviklingen
• For mye skreddersøm
• Behov for omfattende internasjonal 

standardisering, samarbeid og 
harmonisert lovgivning

• Innføringen av GDPR 
• Digital infrastruktur ikke fullt utbygd
• Cyber security

Med i



Med i

Mer informasjon:

Helen Roth
Daglig leder
Norwegian Tunnel Safety Cluster

Mobil: (+47) 47 26 23 74
E-post: helen@tunnelcluster.no

Web: www.tunnelcluster.no

mailto:helen@tunnelcluster.no
http://www.tunnelcluster.no/
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AID – et sanseapparat langs veinettet



AID – et sanseapparat langs veinettet 

Tratec Norcon AS 28



AID systemer – et eksempel fra Kjørholt tunnelen

Tratec Norcon AS 29



IT SIKKERHET OG NETTVERK

Tratec Norcon AS 30



Vegtrafikksentralen – samspill mellom teknologi og mennesker

Tratec Norcon AS 31



Nasjonal - Hendelsesbasert Trafikkstyring 

Tratec Norcon AS 32

HBT- Økt sikkerhet 
og effektivitet
ved nasjonal 
standardisering 
innenfor teknologi 
og prosedyrer



SPØRSMÅL

Tratec Norcon AS 33



AID
Norge i stor fremdrift og veien videre
Stig Yngvar Nilsen



Hovedmål: Tryggere og mer effektiv

vei for trafikanter 

• AID gir bedre situasjonsforståelse
• AID gir raskere situasjonsforståelse
• AID gir mer presis handlingsplan



Radar basert AID

Fordeler
• Dekker større områder
• OK: røyk/tåke/brann
• Høy presisjon

Ulemper
• Kommer i tillegg til 

kamerasystem





NS8406Konsulenter

Byggherre
Hovedentreprenør
System integratør
Utstyrleverandører
+++

Prosjekt

Vegtrafikk sentralen (VTS)
Brannvesen
Driftsentreprenør

Kunnskap i alle ledd

6 mnd

12 mnd

15år ++Drift



Tromsøysundtunnelen
E18 Tvedestrand – Arendal SRO
Ellingsøy Valderøy og Godøytunnelen
Tåsentunnelen
E10 Sløverfjordtunnelen
Tunneloppgradering Delprosjekt 2 (6 tunneler)
Tunneloppgradering Reg. nord. Delprosjekt 1 (12 tunneler)
Fosskolltunnelen
Bangsundtunnelen
Leirvik- og Trældalstunnelen
Svartisentunnelen
Toventunnelen SRO
Fjæra-, Langfoss- og Glymjetunnelen
Stavenestunnelen
E18 Gulli-Langåker
Hamnøytunnelen SRO
Løvstakktunnelen
Pollfjelltunnelen
Risnes- og Romslotunnelen SRO
Olsviktunnelen 
Austmannalitunnelen





Fremtidens mobilitet – elektrisk og autonom

Arendalsuka 15.08.2018
Anita Svanes - Kommunikasjonssjef



▪ Møller Mobility Group

▪ Volkswagen Group 

▪ Elektrisk mobilitet er fremtiden

▪ Autonom fremtid

42

Agenda



Møller Mobility Group

▪ Nordens største bilkonsern - 4345 medarbeidere i 5 land

▪ Omsetning på 28,3 milliarder kroner i 2017

▪ Suksesshistorie: 1,4 millioner importerte biler siden 1936 

▪ 750 000 kunder

Side 43



Harald A. Møller AS

44

Grunnlagt

1936

Volkswagen

1948

Audi

1974

Skoda

1992

Forhandlere

120

Biler

52.000

Markedsandel 
personbil

+ 25%

Nyttekjøretøy

1948

Markedsandel 
nyttekjøretøy

+ 30%



Fremtiden er elektrisk

45

▪ I 2025 tror vi alle konsernets personbiler vil være nullutslippsbiler. 



Ledende på ladbare biler

▪ 74 forhandlere

▪ Alle sertifisert for å 
selge/vedlikeholde ladbare 
biler



Volkswagen Group

47



Driverne for bilindustrien

48

Mål for CO2 Kostnader motorer Kostnader batterier



Roadmap E:
80 nye ladbare biler innen 2025 / 300 innen 2030



Et av verdens største forsknings og utviklingsbudsjett

50



NY DESIGN NY INTELLIGENSNY PLASS

Ingen begrensninger
Skalerbar rekkevidde – Hurtiglading – Tilgjengelig for alle

Ny plattform - Modular Electric Drive Kit (MEB)



Ny plattform - Modular Electric Drive Kit (MEB)

▪ Batteripakken ligger flatt i bunnen av 
bilen og sikrer god stabilitet og en 
ideell vektdistribusjon. 

▪ To elmotorer, én på hver aksel.

▪ 225 kW systemeffekt. 

▪ I.D. VIZZION har en rekkevidde på 
inntil 665 kilometer (NEDC). Bilen 
kan lades med induksjonslading eller 
vanlig kabel (CCS-standard).
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Fremtidens lademuligheter

Helautomatisert parking og lading



Autonome kjøretøy



Autonome kjøretøy – høyteknologi i kjøretøy og i veimerking
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Teknologien 
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▪ Selvkjørende nivå 5

▪ Kunstig intelligens 

▪ Stemmestyring/virtuell assistent

▪ Sensorer 

▪ Laserstråler og infrarødt lys (LIDAR-enheter)



Bruk av kunstig intelligens (AI)

▪ Selvlærende systemer som gjennom gjenkjennelse av 
algoritmer evaluerer og tolker mønster. 

▪ Over tid vil slike systemer fortsette å lære seg mer, noe som 
gjør dem i stand til å reagere på nye situasjoner. 

▪ Lagrer informasjon om vær og føre, veiarbeid, ulykker og køer.

▪ Overvåke passasjerenes puls og åndedrett blir mulig.

▪ En revolusjon innen programmering:

– bruk av konvensjonell programmering som i dagens biler

– maskinlæring i morgendagens biler og 

– kunstig intelligens i fremtiden

58



Volkswagen Group digitaliserer 

59

▪ Moderniserer alle IT-systemer

▪ Flytte alle applikasjoner til 
lagring i skyplattformer

▪ Quantum computing

▪ Block chain teknologi

▪ 18m digital LED-skjerm

▪ VR-teknologi

▪ AR (Augmented reality)



Norge: «verdens mest innovative bilmarked»



Takk for oppmerksomheten!
Anita Svanes – anita.svanes@moller.no




