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Forord

OFV policygruppe ITS – Mandat og arbeidsprosess

Denne rapporten er laget fordi mye tyder på at politikerne i Norge ennå ikke fullt har forstått betydningen av, eller sett de
mulighetene som ligger i innføring av moderne informasjonsteknologi på norske veier. Gjennom mange år har mange ekspertgrupper laget omfattende policydokumenter og overordnede planer for innføring av ITS i Norge, men fortsatt er vi langt etter
i praktisk bruk av ITS innen veisektoren.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en medlemsorganisasjon for alle organisasjoner og bedrifter, private og offentlige,
som er opptatt av veitrafikk og som ønsker bedre og sikrere veier i Norge. Vi arbeider for “effektiv veitrafikk uten skader på
mennesker og miljø“.

ITS er en den internasjonale fellesbetegnelsen på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport for å gjøre
systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige – uten nødvendigvis å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. De klassiske virkemidlene som forbedrer og utvider veinettet må suppleres for å nå målene om sikrere, mer effektiv og
bærekraftig veitrafikk. Det gjelder i byområder, og det gjelder i de tilfellene med store utfordringer knyttet til kø og ulykker der
tiltak på veinettet av ulike grunner ikke er et alternativ.

KORT BAKGRUNN FOR OPPRETTELSEN AV GRUPPEN
Det finnes i dag en rekke tekniske løsninger for å fremme en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og miljø.
Dessverre er kjennskapen til, og bruken av disse svært begrenset. For å bidra til økt kjennskap og forståelse for hvilke teknologiske nyvinninger som veimyndighetene i Norge bør ta i bruk så raskt som mulig, etablerte OFV en policygruppe for Teknologi,
hvis oppgave er å analysere de mest relevante tekniske løsningene, spesielt ITS, Intelligente transportsystemer.

Styret i OFV ga policygruppen en spennende oppgave da det ba om en vurdering av hvilke resultater bruk av ITS i veisektoren
vil gi innen trafikksikkerhet, effektivitet, fremkommelighet og miljø. Jeg vil takke gruppens deltakere for god innsats i det
omfattende arbeidet med å kartlegge muligheter innen ITS og ny teknologi knyttet til veisystemet og i kjøretøyene. Å trekke
ut essensen av alt materiell som er tilgjengelig på området, har vært en omfattende jobb.
Jeg ser fram til en fornyet debatt om ITS og ny teknologi, og håper på konstruktive tilbakemeldinger fra alle berørte parter.
Rapporten bør ha interessere utover de mest dedikerte ITS-miljøene, kanskje særlig fordi den ikke dreier seg om teknologien
og hvordan den virker, men snarere hva den kan gjøre for at vi skal nå de overordnede transportpolitiske målene raskt og
kostnadseffektivt. God lesing!

Øyvind Solberg Thorsen,
leder av OFV policygruppe ITS
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MANDAT
Gruppens mandat er å identifisere og analysere de mest relevante teknologiske nyvinningene innen ITS som vil bidra til å fremme
en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og miljø. Gruppen skal beskrive løsninger som bør prioriteres, og
foreslå hva som skal til for å implementere disse. Policygruppen bør gå bredt ut i analysen, og finne gode eksempler på løsninger
som fungerer i andre land og se nærmere på hvordan disse kan anvendes i Norge. Arbeidet skal ha en overordnet og strategisk
karakter, og det skal munne ut i en anbefaling av prinsipper for bruk av teknologiske løsninger i veitrafikken. Konklusjonene skal
presenteres i en rapport som vil bli presentert for alle relevante besluttende organer.
Policygruppen ble bedt om å gå bredt ut i analysen, og for eksempel belyse behovet for å innføre fartssperre, alkolås, avansert
bil til bilteknologi, elektronisk trafikkstyring, informasjonsløsninger om kø og føreforhold, samt foreslå implementeringsog finansieringsløsninger. Denne delen av mandatet fant gruppen så omfattende at vi valgte å utsette den oppgaven til en
oppfølgingsrapport.
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Begrensning og definisjoner
Policy er dels et engelsk begrep med flere ulike betydninger og dels et faguttrykk, særlig innen statsvitenskap. Det nærmeste
man kommer en norsk oversettelse er politikk, men begrepet politikk betyr ikke nøyaktig det samme. Mens politikk handler
om de daglige beslutninger, angir policy retningslinjer for de daglige beslutningene. Policy er av mer overordnet og prinsipiell
karakter.

OM OFV ITS-POLICY
Denne rapporten handler om hvilken rolle ITS kan spille i effektivisering og forbedring av veitransporten, og hvordan moderne
teknologi kan bidra til at vi når de overordnede transportpolitiske målene som regjeringen har satt. Vi vil beskrive kort hvordan
ITS kan være et aktivt virkemiddel for at samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner kan få økt sin nytte.

Policy følges som regel av et rammeverk som beskriver implementering av løsninger, samt nødvendige lover eller forskrifter
og finansieringsprinsipper. Dette vil falle utenfor vårt oppdrag.

Rapporten er laget av en gruppe fagpersoner med tilknytning til veitrafikk og veitransport, og Opplysningsrådet for Veitrafikken
har fungert som sekretariat for denne gruppen. Felles for alle medlemmer er erkjennelsen av hvilken positiv virkning en overordnet nasjonal plan for ITS vil ha for å redusere antall ulykker, begrense skadelige utslipp og minske unødig tidssløsing
i veitrafikken.

Vårt mål er å bidra til å veilede de faglige beslutningene om veipolitikk og bruk av smart teknologi på et mer overordnet
og prinsipielt nivå.

OFV ITS-Policy vil forhåpentligvis kunne gi politiske beslutningstakere på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå en
innsikt i hva ITS er, kan brukes til og hvilke resultater det kan gi. Rapporten er laget for veitrafikken spesielt, men ITS-løsninger
er også høyst aktuelle for andre transportformer, både på skinner, i luft og til sjøs.
POLICYOMRÅDER FOR ANVENDELSE AV ITS
ITS kan brukes innen alle politikkområder knyttet til transport og trafikk:
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•

Policy for mobilitet
Anerkjenne rollen og betydningen av transport og mobilitet for sosial og økonomisk integrering og utvikling av regioner,
byer og land.

•

Policy for trafikksikkerhet
Til grunn for det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet ligger visjonen om null drepte eller alvorlig skadde i veitrafikken.
Visjonen bygger på et systemperspektiv der bil, vei og trafikant samspiller.

•

Policy for klima og miljø
Beskytte miljøet (luft, støy, vann, grunn og naturlige habitater), minimalisere miljø- og klimamessige konsekvenser
av transport og tilpasse transportinfrastruktur til klimaendringer.

•

Policy for finansiering og investering i infrastruktur
Beskrive og beslutte finansieringsmåter, avkastning og prioriteringer for infrastrukturinvesteringer, vedlikehold og drift.

•

Policy for by- og områdeplanlegging
Beskrive og beslutte utviklingen av fysiske rammer for, og plassering og samhandling mellom det å bo, studere,
arbeide og fritidssysler, og hvordan dette innvirker på behovet for mobilitet og reisemønster.

•

Policy for sosiale mål
Beskrive og skape den sosiale konteksten for menneskelig mobilitet, slik som tilgjengelighet for alle, kostnadsnivå
og samhandling mellom transportformer.

OFV – ITS POLICYRAPPORT 2014

Basistanken i OFV ITS-Policy er at samfunnet er avhengig av transport for å fungere, og bedre mobilitet for alle står sentralt.
Med økende levestandard, mer handel på tvers av landegrenser og stigende arbeidsinnvandring til Norge ser vi at transportbehovet øker fra år til år. Det gjelder alle transportformer, og kanskje særlig veitransport. Enkelte har hevdet at det må finnes
måter å frikoble økonomisk vekst og økende transportbehov på i et samfunn, men hittil har ikke det lykkes i særlig grad.
Dersom vi fortsatt ønsker økonomisk vekst, må vi være forberedt på at transportbehovet vil fortsette å vokse. Og vi må finne
løsninger for å begrense uønskede konsekvenser av mer veitrafikk. Ved å utforme en nasjonal ITS-plan for de viktigste veistrekningene og byområdene i Norge tror vi det vil være mulig å komme en god del nærmere ønsket om frikobling mellom
økonomisk vekst og transportvekst.
I denne rapporten skisserer vi noen av de mulighetene som finnes med ITS, men vi har ikke laget en konkret nasjonal ITS-plan.
Det må overlates til politikere og fagfolk.
I de påfølgende kapitlene vil vi beskrive hva vi forstår med mobilitet, policy og ITS. Vi vil gi eksempler på ITS-løsninger for å
forbedre trafikksikkerheten, minske negative miljøeffekter, og redusere køer og unødig tidsbruk. Vi ser også nærmere på noen
teknologiske trender, vi foreslår førende prinsipper som bør gjelde for innføring og bruk av ITS, og vi presenterer fire konkrete
anbefalinger til politikere og myndigheter.

“

Ved å utforme en nasjonal ITS-plan for de viktigste veistrekningene og byområdene i Norge tror vi det vil være mulig å komme en god del nærmere
ønsket om frikobling mellom økonomisk vekst og transportvekst.
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Kapittel I

Bil og vei i sikkert samspill…
Tenk deg en vei der trafikken flyter akkurat som den skal: Trygt, raskt og effektivt. Tenk deg at biler “snakker
sammen” – for å øke sikkerheten og redusere antall ulykker. Tenk deg veiskilt som kommuniserer med bilen
– skilt som i god tid forteller om stengte tunneler, broer eller veier, og raskt leder deg til den beste veien.
Tenk deg et system som forteller hvor det er ledig fjernparkering slik at du kan parkere bilen og ta toget
til sentrum.
Tenk deg et varslingssystem for ulykker som bidrar til effektiv trafikkdirigering. Tenk deg at kjøremønsteret
kan endres i tråd med trafikkbehovet – at du på fredager får to felt mot hytta i stedet for ett – og at dette snus
motsatt vei når alle skal hjem. Tenk deg dynamisk skilting som forteller deg akkurat det du må vite når du
trenger det.
Tenk deg en fremtid der vi spiller på lag med teknologien – og den med oss for å skape et effektivt veitrafikksystem der mennesket, sikkerhet og miljø står i sentrum. Tenk deg at alt dette kan realiseres i morgen
– hvis viljen til å prioritere, planlegge og gjennomføre er sterk nok.
Det er slik ITS – Intelligente transportsystemer – og løsningene egentlig er tenkt.
Til beste og nytte for alle veibrukere.

ITS – EN VIKTIG DEL AV EN KOMPLEKS HELHET
ITS er en den internasjonale fellesbetegnelsen på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport for å gjøre
systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige – uten nødvendigvis å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. De klassiske virkemidlene som forbedrer og utvider veinettet må suppleres for å nå målene om sikrere, mer effektiv og
bærekraftig veitrafikk.
Mange av de teknologiske løsningene som kan bidra til signifikante forbedringer av veitrafikkens største utfordringer finnes
allerede. En del av dem er testet og tatt i bruk i andre land, men i Norge er det fortsatt få eksempler. Det kan virke uforståelig
fordi disse løsningene som går under fellesbetegnelsen Intelligente transportsystemer, ITS, er kostnadseffektive sammenlignet
med mer tradisjonelle virkemidler. Teknologien finnes altså, vi må bare våge å ta den i bruk.
Veitrafikken er viktig for økonomisk vekst. Den er en forutsetning for at landet vårt skal fungere, mennesker og varer skal fraktes
helt frem til bestemmelsesstedet, og arbeidsmarkeds- og boområder skal være attraktive for folk over hele landet.
Samtidig er det en kjensgjerning at veitrafikken skaper store utfordringer, særlig innen områder som trafikksikkerhet, klima
og miljø, og fremkommelighet. I 2013 omkom 191 mennesker i trafikken, en kraftig økning fra året før. Flere av disse kunne
trolig vært reddet ved hjelp av moderne ITS-løsninger.
Utslippene av CO2 utgjør om lag 30 prosent av Norges samlede klimagassutslipp, mens støy, NOx , støv og partikler fra
veitrafikken er til besvær for mange mennesker som bor nær eller oppholder seg i sterkt trafikkerte områder. ITS kan
redusere utslipp både lokalt og globalt, og gjøre det mer levelig for mennesker og dyr.
Ved hjelp av moderne ITS-løsninger kan også køene på norske veier bli kortere, trafikken kan flyte raskere og bedre,
og næringslivet kan spare milliarder hvert eneste år. Den samfunnsmessige nytten av ITS i veitrafikken er trolig flere ganger
større enn investeringene.
ITS er ikke det eneste svaret på utfordringene i veitrafikken. Det er fortsatt mye som bare kan løses med fysiske inngrep
og forbedringer. Men ITS kan være et kostnadseffektivt virkemiddel både som supplement til tradisjonelle løsninger
og som erstatning for disse der de ordinære løsningene blir for omfattende eller for kostbare.
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Kapittel II

ITS – Intelligente transportsystemer
Arbeid er grunnlaget for nesten all økonomisk aktivitet, og det er umulig å se for seg økonomisk aktivitet uten
transport. Råvarer skal fraktes til produsentene, ferdige varer til butikkene og hjem til kundene. Dette krever
et sett av effektive og fleksible transportløsninger som brukerne fritt kan benytte og velge mellom ut fra sine behov.

Bærekraftig mobilitet kan derfor ses på som en grunnleggende menneskerettighet. Mobilitet er fundamentet for økonomisk
vekst og utvikling. Og i følge FN er for eksempel et velfungerende veinett en forutsetning for at et samfunn skårer høyt på sosiale
indikatorer, og mangelfull mobilitet er av samme grunn en av de viktigste årsakene til fattigdom. Regjeringer har derfor en plikt
til å sørge for at samfunnets mobilitetsbehov blir ivaretatt.
Det kan gjøres på mange ulike vis. Et virkemiddel som har vist seg å være kostnadseffektivt og supplerende til tradisjonell
infrastrukturutbygging, er ITS. Å ta i bruk ITS-løsninger vil som hovedregel bety økt mobilitet og levestandard fordi:
• ITS medvirker til at veitrafikken flyter bedre og reduserer reisetiden
• ITS gjør det mer menneskevennlig å bruke transportsystemene
• ITS gjør transportsystemene sikrere
• ITS reduserer de negative miljøkonsekvensene av transport
ITS er en den internasjonale fellesbetegnelsen på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport for å gjøre
systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige – uten nødvendigvis å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. De klassiske virkemidlene som forbedrer og utvider veinettet må suppleres for å nå målene om sikrere, mer effektiv og
bærekraftig veitrafikk.

OFV policygruppe ITS definerer ITS slik:
“Intelligente transportsystemer (ITS) omfatter informasjons- og kommunikasjonssystemer som bidrar til å støtte og
forbedre alle transportformer gjennom bruk av kostnadseffektive tiltak som forbedrer hvordan de ulike transportformene
virker, både hver for seg og i samarbeid med hverandre“.

Statens vegvesen definerer ITS slik:
“ITS (Intelligente transportsystemer og tjenester) er bruk av IKT for å nå de transportpolitiske målsettingene“.
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De overordnede politiske målene er beskrevet i Nasjonal Transportplan (NTP), og omhandler fire sentrale målsettinger
for transport:
•

Nullvisjonen for trafikksikkerhet
- Antall drepte og hardt skadde i veitrafikken skal halveres innen 2024

•

Miljø-/klimanøytralitet
- Utslippene fra veitrafikken skal reduseres i tråd med Norges klimamål

•

Effektivitet
- Reisetiden mellom de store byene skal reduseres kraftig i perioden

•

Tilgjengelighet for alle
- Ingen skal være forhindret fra å reise, mobilitet for alle er viktig prinsipp

Statens vegvesen har satt følgende operasjonelle mål for ITS:
•
Bedre og mer effektiv styring og kontroll av trafikken
•
Mer effektiv og bedre informasjon til trafikantene
•
Bedre effektivitet i forvaltningssystemene

ITS omfatter et bredt spekter av tiltak og løsninger:
•

ITS-løsninger i kjøretøy:
Applikasjoner som er bygget inn i kjøretøyene for å hjelpe føreren å beherske kjøretøyet og trafikken sikkert,
effektivt og komfortabelt, applikasjoner for styring av kjøretøypark

•

Brukerrelatert ITS:
Applikasjoner som informerer og hjelper reisende i å velge mellom transportløsninger, tidspunkt for reisen og
gir sanntidsinformasjon om reisevalg

•

Industrirelatert ITS:
Applikasjoner for styring av transport og logistikk, og som bidrar til å redusere kostnader og maksimere profitt

•

Kjøretøy-til-infrastruktur og kjøretøy-til-kjøretøy ITS løsninger:
Applikasjoner som samarbeider og kommuniserer med hverandre for å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet

•

ITS back office systemer:
Applikasjoner som prosesserer, analyserer og lagrer store datamengder (Big Data) som basis for formidling
av sanntidsinformasjon og til bruk for de øvrige ITS-applikasjoner (som beskrevet over)

•

ITS-dekning
En rekke ITS-løsninger forutsetter at områdene har god internettdekning og stabilt nettverk

Flere bilprodusenter har kommet langt med autonome kjøretøy - selvkjørende biler. Her er det biler fra Volvo som prøver ut det som
kalles «platooning». Man henger seg på bilen foran, og avstand, fart, bremsing og annet gjøres automatisk.

Foto: Volvo Trucks

Nyvinninger innen teknologi finnes altså på svært mange områder. Løsninger internt i kjøretøyene, såkalte “In-Vehicle Systems“
(IVS) er i stor grad overlatt til bilprodusentene, og noe vi beskriver kort, men ikke fokuserer på i denne rapporten. De løsningene
vi ser nærmere på er ITS-teknologi som et kompletterende virkemiddel til tradisjonelle løsninger for å forbedre infrastrukturen
og løse utfordringer i veitrafikken.
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Kapittel III

Hva kan ITS satt i system gi samfunnet?
Mange ITS-løsninger finnes allerede, men er bare delvis tatt i bruk og ikke systematisert. Dette gjelder både i kjøretøy
og langs veien. I praksis betyr det for eksempel at bilprodusenter og veimyndigheter i mange land ikke har god
nok dialog på hvordan man kan utnytte ITS på beste måte for å skape et sikkert og effektivt veisystem. Å ta i bruk
ITS-systemer kan være mye rimeligere enn tradisjonelle løsninger, men det krever uansett investeringer og i enkelte
tilfeller lovendringer. Det er derfor helt avgjørende at myndighetene tar en aktiv rolle i å utforme, implementere og
overvåke ITS-løsninger, både frittstående løsninger og samvirkende systemer.
OFV mener at ITS vil være et viktig bidrag i arbeidet med å nå de transportpolitiske målene. OFVs policygruppe mener
at ITS har en spesielt viktig funksjon innen trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet.

ITS FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET
En gjennomgang av Statens vegvesens analyse av dødsulykker i veitrafikken viser at teknologiske løsninger kan bidra på en rekke
områder. De fleste av de løsningene som er kjent i dag er i bilen (in-veichle-systems) og ikke koblet til andre systemer. Dermed
faller de utenfor vår definisjon av ITS, som legger til grunn en kommunikasjon mellom minst to ulike enheter i et samspill som skal
bidra til bedre løsninger. Utbredelsen av slike samvirkende systemer ligger noe fremme i tid. I de to følgende tabellene beskrives
ulike årsaker til dødsulykker, sett opp mot både kjente i-bil-systemer og nye, integrerte kommunikasjonsløsninger innen ITS.
Prosentandel av antall

ITS-løsninger
som kan bidra til å redusere ulykker

Medvirkende faktor

omkomne eller dødsulykker

til dødsulykkens skadeomfang

2005-2012 (gjennomsnittstall)

Den omkomne i bil brukte ikke
bilbelte

43 %

Vei: 		
Bil: 		

Infotavler langs veien oppfordrer
til stopp og sov
Bilbeltesperre; umulig å starte
uten at bilbeltene er på

Høy fart har medvirket til at ulykken
har fått dødelig utgang

40 %

Vei: Bil: 		
		
-

Streknings ATK, ATK
Frontrutevisning av fart og annen
viktig info (Head Up Display)
Skiltavlesningssystem; farts-grenser
vises på instrumenttavlen
Fartsbegrenser på gasspedal
Elektronisk fartssperre

Stor vektforskjell mellom involverte
kjøretøy
- Kollisjon mellom personbil
og lastebil/buss/vogntog
- Kollisjon mellom MC
og lastebil/buss/bil

19 %

Vei: - Adskilte kjørefelt for tunge og
		 lette kjøretøy
- Begrense adgang til veien for en
		 av kjøretøygruppene ved høy risiko
		 for ulykke mellom tunge og lette
		kjøretøy

7%

Tabell 1. Uttrekk fra Statens vegvesen rapport: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012
Det har vært en kraftig økende tendens til at stor vektforskjell mellom involverte kjøretøy har medvirket til skadeomfanget i
dødsulykker. Mens andelen i 2005 var 16 prosent, har andelen vært stigende opp til 28 prosent i 2011 og 25 prosent i 2012.
Ulykkestrenden viser at dette er et økende problem som må få større oppmerksomhet.
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ITS kan være et viktig supplement til sikrere veier. Der det ikke er mulig å møteseparere trafikken, kan trafikkstyring settes inn,
særlig i situasjoner med høy ulykkesrisiko. I praksis vil det si når det er høy trafikk på veier med høy fartsgrense og ingen
midtdeler.

Prosentandel av antall
Medvirkende faktor

omkomne eller dødsulykker

til dødsulykkens skadeomfang

2005-2012 (gjennomsnittstall)

Alkohol, rus

24 %

Tretthet

Feil ved kjøretøyet
dekk/hjulutrustning

Faktorer knyttet til ytre forhold;
glatt vei, dårlig sikt, distraksjoner, vann,
olje, grus, dyr, komplekst trafikkbilde

19 %

24 %

18 %

ITS-løsninger
som kan bidra til å redusere ulykker
Vei: 		
		
Bil: 		

Alkobom; tilgang til veien blir 		
stengt med bom for alle med rus
(må blåse), - ved ferjeleie, mv.
Alkolås/ruslås; bilen starter ikke
med en ruset sjåfør

Vei: - Infoskilt ved vei
- Platooning; koble sammen flere
		 kjøretøy i en rekke med et vogntog
		 som “gåsemor“, - øvrige biler blir
		 styrt automatisk
Bil: - Tretthetsvarsler; bilen gir signal
		 om føreren er trøtt
- Filvarslingssystem; varsler om bilen
		 skifter fil uten å bruke blinklys
- Varsel om fare for påkjørsel
- Automatisk bremsing ved fare for
		kollisjon
- Adaptiv fartsholder som tilpasser
		 farten til bilen foran
Vei: 		
Bil: -

Automatisk kontroll av hjul og dekk
langs veien
Elektronisk dekktrykkvarsler
Elektronisk bremseovervåking

Vei: 		
		
		
Bil: 		
		
		

Sensorer langs veien varsler om
glatt veibane via skilt, bilens GPS
system eller smarttelefon
Køinformasjon fra trafikksentralen
via GPS, radio, smarttelefon
Antiskrenssystem; føreren får hjelp
til å rette opp bilen ved sladd
Info fra bilen til andre biler om 		
veiens tilstand
Bedre lyssystemer; ledlys/laserlys,
infrarødt lys for å se i mørket

Tabell 2. Uttrekk fra Statens vegvesen rapport: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012

Ulykkesanalysene viser dødsulykker fordelt på måned og ukedag. I 2012 var fredag, lørdag og søndag de farligste ukedagene
med henholdsvis 19, 19 og 27 drepte mens februar og august var de farligste månedene med henholdsvis 16 og 15 drepte.
På disse dagene bør det settes inn ekstraordinære tiltak hvor ITS og trafikkstyring kan bidra slik at ulykkesrisikoen går ned.

ITS FOR MINDRE KØ – BEDRE FLYT OG MILJØ
En gjennomgang av trafikktall viser at det er relativt forutsigbare variasjoner i trafikken og i kødannelse. Det er særlig rushtrafikken inn og ut av byene morgen og ettermiddag, og helge- og utfartstrafikken som skaper kø. Statens vegvesen har svært
gode trafikkregistreringer som viser hvor det er trafikktopper. Det er mulig å sette inn målrettede ITS-tiltak på disse trafikktoppene for å redusere trafikken og unngå kødannelser.
Fredager skiller seg ut fra øvrige virkedager og gir svært ofte kødannelser. Det kan derfor være grunn til å ha spesielt fokus på
nye og flere ITS-tiltak akkurat denne dagen. Fredag er i tillegg en ulykkesutsatt ukedag.
En rapport fra Statens vegvesen om årsaker til kø peker på en rekke mulige tiltak for å sikre bedre avvikling med dagens
veikapasitet. Nedenfor har vi listet opp noen av disse tiltakene i sammenheng med hvordan ITS kan bidra til bedre flyt:

Tiltak

ITS-løsning på vei

ITS-løsning for trafikant

Tilgangskontroll for
å slippe færre biler inn
på trafikkbelastede veier

- Veitrafikksentralen styrer trafikkmengden
med trafikklys, bom; bruke sideveier som
“lagerplass“ til kapasiteten øker

- Informasjon om begrenset tilgang via
smarttelefon, GPS, radio, elektroniske,
variable skilt

Begrense tilgang til
sideveinettet

- Redusere totalt antall biler på veien for
å unngå overbelastning
- Redusere muligheten for at sideveier blir
avlastningsveier

- Informasjon om begrenset tilgang via
smarttelefon, GPS, radio, elektroniske,
variable skilt

Egen trasé for kollektivtrafikken

- Fleksible kjørefelt for å utnytte
veikapasiteten bedre
- Sambruksfelt, 2+ felt

- Info via elektroniske skilt smarttelefon,
GPS, radio, skilt

Informasjon til trafikantene
om betydningen av å
“følge på“

- Elektroniske fartsgrenseskilt for å utnytte
veikapasiteten optimalt

- Elektroniske infoløsninger som smarttelefon-apper, radio, GPS-meldinger for å
redusere trekkspilleffekten som skaper kø

Informasjon om rutevalg

- Veitrafikksentralen gir informasjon til
trafikantene via trafikktavler på viktige
veier, eller også via smarttelefoner og
GPS

- Veitrafikksentralen gir informasjon
direkte til hver enkelt bilist i forkant av
reisen via smarttelefon-apper om
alternative rutevalg

Informasjon om å velge
andre reisetidspunkt

- Veitrafikksentralen gir informasjon til
trafikantene via trafikktavler på viktige
veier, eller også via smarttelefoner og
GPS

- Veitrafikksentralen gir informasjon
direkte til hver enkelt bilist i forkant av
reisen via smarttelefon-apper om
alternative rutevalg

Trafikkreduserende tiltak

- Begrense tilgangen til veien for ulike
kjøretøygrupper
- Stenge veien for tungtrafikk i helgene,
mv.

- Informasjon direkte til hver enkelt bilist
i forkant av reisen via smarttelefon-apper
om alternative rutevalg, alternative
reisemidler

Tabell 3. Uttrekk fra Statens vegvesen rapport: Årsaker til kø. Case E18 vest for Oslo, 2011
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Kapittel IV

ITS – et alternativ når veiutbygging
er vanskelig
I Østerrike er motorveinettet nå fullt utbygd, og det er ikke behov for mer vei. I Nederland bygges det nesten ikke
mer vei selv om de faktisk har behov for økt veikapasitet. De har rett og slett ikke mer plass å bruke til veiprosjekter.
Derfor satser nederlenderne mye på ny teknologi for å redusere køer og ulykker og forbedre flyten i trafikken.
ITS har en tydelig plass i verktøykassen til politikerne i Nederland. I Norge mangler vi fortsatt veier, vi har mer enn
90 000 kilometer vei, men langt fra all vei er av god standard og tilfredsstiller ikke kravene til moderne transportårer mellom byer og regioner. Og vi har i begrenset grad tatt i bruk moderne ITS-løsninger for å løse utfordringene
i veitrafikken.
Uansett om vi skal og må utvide veinettet i årene som kommer, må vi parallelt begynne å bruke ITS-teknologi
som avbøtende tiltak i større grad enn i dag. Spesielt der det tar lang tid å få på plass den nye veien og hvor
trafikksikkerheten, klimaet og miljøet eller hensyn til fremkommeligheten fordrer bedring umiddelbart.

VIKTIGHETEN AV Å BEVARE TILGANGEN TIL MOBILITET OG FORFLYTTING
Kraftig befolkningsvekst kombinert med forventet inntektsvekst i Norge gjør det helt nødvendig å øke kapasiteten og
kvaliteten på veinettet. Behovet for å ruste opp, oppgradere og øke kapasiteten i veinettet er enormt og tid- og kostnadskrevende. Derfor er det viktig å finne alternative virkemidler for å fremme en bærekraftig veitrafikk.
I internasjonal målestokk er de norske storbyområdene ikke avskrekkende, men det er et meget sterkt politisk ønske om
å tilrettelegge for at persontrafikkveksten i disse områdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange – slik at bilbruken
er på samme nivå som i dag. Det innebærer at vi som trafikanter ikke kan forvente oss vesentlige kapasitetsøkninger
i veisystemet i storbyområdene.
Det er dermed et økende avvik mellom transportbehovet i årene som kommer og standarden på infrastrukturen. Vi må tenke
nytt og finne nye løsninger. Disse løsningene må utnytte dagens kapasitet på en bedre – og smartere – måte.

18

OFV – ITS POLICYRAPPORT 2014

OFV – ITS POLICYRAPPORT 2014

19

TRANSPORTPOLITISKE MÅL OG BIDRAG FRA ITS
I Nasjonal transportplan legges det opp til følgende mål:
1. Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader
a.
Avstandskostnader mellom regioner skal reduseres
b.
Påliteligheten i transportsystemet skal bedres
c.
Transporttilbudet skal bedres
d.
Rushtidsforsinkelser for kollektivtransport i de fire største byområdene skal reduseres
e.
Framkommeligheten for gående og syklende skal bedres
2. Økt transportsikkerhet
a.
Halvere antall drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2024
3. Reduserte miljøskadelige virkninger av transport
a.
Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål
b.
Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy
c.
Bidra til å redusere tapet av naturmangfold
d.
Begrense inngrepet i dyrket jord
4. Bidra til at hele reisekjeden blir universelt utformet
ITS kan særlig bidra til økt pålitelighet, reduserte rushtidsforsinkelser, færre drepte og hardt skadde i veitrafikken og reduserte
klimagassutslipp (1b, 1d, 1e, 2a, 3a).

ITS er et integrert verktøy. ITS vil gjøre lokale, regionale og nasjonale myndigheter i stand til å forbedre dagens
infrastruktur. I byer og tettsteder vil ITS fungere som et verktøy som kan gi bedre livskvalitet og helse og bedre
bymiljø parallelt med styring av veitrafikk og offentlig transport.

LOVENDE TEKNOLOGI
Vi har allerede mange eksempler på nyttig bruk av sosiale medier, som Facebook og Twitter, for å spre informasjon om
trafikkutfordringer – for eksempel askeskyen som lammet flytrafikken over Europa noen år tilbake. Man kan tenke seg tilfeller
der tradisjonelle informasjonskilder ikke klarer å gi de reisende den informasjonen de trenger når de trenger det, og da er
de nye kanalene viktige supplement.
Forbrukerelektronikk gir nye muligheter
I motsetning til tradisjonelle trafikktellinger gir bruker data som henter sanntids reiseinformasjon fra enten mobiltelefon eller fra
kjøretøyet, mulighet for umiddelbare tiltak for trafikkstyring eller informasjon tilbake til trafikantene. Slike løsninger kan være
svært kostnadseffektive fordi de fleste trafikantene har mobiltelefon. Utfordringen er å etablere systemer for å samle inn,
bearbeide og bruke informasjonen for å skape mer flyt i trafikken.
Vi ser nå en global trend der det utvikles mobiltelefonapplikasjoner, apper, som gir den enkelte bilist informasjon om trafikksituasjonen på ulike veier. Dermed kan bilisten planlegge sin reise bedre, både ved å unngå og reise når det er mest kø
(reisens tidspunkt), og ved å unngå de veiene som er mest belastet (reisens rute). Her kan Veitrafikksentralen legge opp
til anbefalinger om mest mulig gunstig tidspunkt og reiserute for den enkelte.
Bilteknologi gir store effekter allerede ved 10 prosent spredning
Teknologiske løsninger og systemer i selve kjøretøyet gjør kommunikasjon fra bil til bil mulig. Dette skaper nye former for samspill
som gir spennende muligheter for trafikkstyring. En mulighet er forbedring av trafikkflyten. Nylige tester på A270 motorveien i
Nederland viste at med biler utstyrt med såkalt “samspillende infrastrukturteknologi“, oppnådde man mellom 12 – 25 prosent
forbedring i trafikkflyten ved at forsinkelser som forplanter seg bakover i køen – trekkspilleffekten – minskes eller elimineres.
Andre studier har vist at selv om bare 10 prosent av bilene har slik teknologi vil de positive effektene være betydelige, med færre
ulykker, raskere respons på hendelser for å sikre mindre forsinkelser, bedre rutevalg og dermed tids- og drivstoffbesparelser og
tidsdifferensierte køpriser for å bedre flyten i trafikken.
Intelligent infrastruktur
Tradisjonelt har hovedmålet med bedre veier og infrastruktur vært å sikre økonomisk vekst. Vi har i de senere tiår sett et økende
fokus på å sikre en bærekraftig utvikling, og fremtiden vil forsterke dette. Veitrafikken må finne en måte å balansere behovet
for effektivitet med bærekraftige klimaløsninger og her kan ITS spille en nøkkelrolle. ITS kan være et viktig supplement til
tradisjonelle virkemidler som økt veikapasitet.
I andre land brukes ITS-løsninger for å styre trafikken dit det er ledig kapasitet, vekk fra motorveien og over til landeveier
og bygater slik at trafikken på motorveien flyter raskere og kødannelse unngås.
På fredager og i ferier økes kapasiteten på utfartsveiene fra de store byene og til hytteområdene ved å enveiskjøre flere felt på
motorveiene, og når helgetrafikken snur på søndagen, er det innfartsveiene som har flest felt og veiene ut av byen har redusert
kapasitet.
Aktiv bruk av trafikklys ved påkjøringsramper og på motorveiene, for eksempel foran hver avkjøring/påkjøring er også med
på å fordele trafikken på en effektiv og bærekraftig måte.
Dette er noen få eksempler på hvordan ITS kan tas i bruk uten å gjøre store endringer med selve infrastrukturen. I erkjennelse av
at det vil koste svært mye og ta lang tid å utvikle norsk veistandard til europeisk nivå over hele landet, mener OFV policygruppe
ITS at nettopp moderne ITS-løsninger kan bidra til en sikrere, mer effektiv og bærekraftig veitrafikk allerede i dag.
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Kapittel V

ITS-policy forutsetter tydelige prinsipper
ITS er et meget omfattende sett med virkemidler, og allerede i dag finnes mange eksempler på at ITS-teknologien er
en del av vår private hverdag uten at vi legger merke til det. Det arbeides på svært mange fronter for å ta i bruk enda
flere teknologiske løsninger, blant annet langs veien, i kjøretøyene og i mobiltelefoner. Det er ikke vanskelig å tenke
at dette vil stille enda strengere krav til regulering og kontroll med hvordan ITS brukes. Det er behov for et sett med
prinsipper for implementering og bruk av ITS.

BALANSE MELLOM PERSONVERN OG TEKNOLOGI
Et av de største dilemmaene i forhold til bruk av ny teknologi er å sikre personvernet. Mange tenker ikke over alle elektroniske
spor vi legger igjen hver dag, ei heller hvem som samler dem inn og hvordan de brukes og kan misbrukes. Samtidig må vi ikke
miste muligheten til å ta i bruk nye løsninger som vil bidra til at vi når de transportpolitiske målene fordi vi setter personvernet
for høyt. OFV mener det må være en balanse mellom disse hensynene, og at det er behov for klare prinsipper å styre etter:
Styringsprinsipper for ITS
• Fordrer individuell aksept hvis systemet formidler eller lagrer elektroniske spor
• Må foreligge statlige insentiver for obligatorisk innføring av ITS i lanseringsfasen
• Bruker må være ukjent eller data slettes innen rimelig og kjent tidsfrist
• ITS-teknologi bør vurderes obligatorisk hvis liv og helse på spill (f eks eCall, alkolås)
Prinsipper for lagring av data
• Individuell aksept må foreligge på data som ikke er lovregulert, før lagring og bruk
• Brukerdata må anonymiseres
• Data slettes innen rimelig og kjent tidsfrist
• Det skal oppgis hva data skal brukes til
• Kobling av data må baseres på kilder der individuell aksept foreligger, bruker er ukjent, data slettes innen rimelig
og kjent tidsfrist, og det er oppgitt hva data skal brukes til
• Gå inn for obligatorisk krav hvis liv og helse står på spill (f eks eCall, alkolås, fartssperre, beltesperre)

FUNKSJONSKRAV TIL ITS-LØSNINGER
Ny teknologi som tas i bruk ett sted kan medføre at nye løsninger avdekkes på andre områder. Mange nye biler har et system for
automatisk skiltlesing som gjør at bilens kamera viser fartsgrenseskilt på bilens instrumentpanel. Det gir føreren en påminnelse
om hva fartsgrensen er, og kan bidra til at flere overholder fartsgrensene. Skiltlesersystemet leser bare skilt med faktiske tall, ikke
“slutt på særskilt fartsgrense“-skilt som ikke viser tallene tydelig. Her må praksis endres slik at alle fartsgrenseskilt skal vise faktisk
fart med tall. Først da vil vi utnytte de mulighetene som ligger i denne nye teknologien.
Det må videre være et krav om at nye ITS-løsninger skal være enkle å forstå og ta i bruk, og at det ikke bør utvikles særnorske
løsninger som ikke kan kommunisere med internasjonale løsninger.
Krav til ITS løsninger
• Skilt må kommunisere entydig med bil
• Informasjon til bilistene må være rett, relevant og i tide
• Informasjon må være pålitelig
• Det må være enkelt for brukerne – eksempel på det kan være elektronisk brikke
• Samordnende grep
• Brukerperspektivet; psykologiske, holdningsmessige og fysiske forutsetninger hos trafikanten
(ITS må ikke bygge nye barrierer vis a vis brukeren)
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Kapittel VI

ITS – en selvfølge i hverdagen
OFVs policygruppe ITS har det siste halvannet året avdekket flere utfordringer knyttet til å ta i bruk ITS. Gruppen har sett hvordan
bruk av ITS og nye teknologiske løsninger vil være viktig for å nå de transportpolitiske målene. Bred bruk av ITS vil også bidra
til å nå OFVs mål om en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og miljø. Policygruppen har gjennomgått en
rekke rapporter og fått demonstrert avanserte teknologiske løsninger som mange ikke var klar over fantes. I dag tyder mye på at
“vanlige“ mennesker, uinnvidde, politikere og myndigheter, vet for lite om mulighetene og potensialet som ligger i en utstrakt
implementering og bruk av ITS.

Dette er OFVs anbefalinger:
1.
ITS er et supplement til tradisjonelle virkemidler i veitrafikken, som økt veikapasitet og flere kollektivreiser i by.
2.
Teknologien er der – nå må den tas i bruk.
3.
ITS må være en integrert del av verktøykassen i transportpolitikken både nasjonalt, regionalt og i byområdene.
4.
Kunnskapen om ITS må økes.

1. ITS ER ET SUPPLEMENT TIL TRADISJONELLE VIRKEMIDLER
ITS er en den internasjonale fellesbetegnelsen på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport for å gjøre
systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige – uten nødvendigvis å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. De klassiske virkemidlene som forbedrer og utvider veinettet må suppleres for å nå målene om sikrere, mer effektiv og
bærekraftig veitrafikk.
Der økt veikapasitet – eller flere kollektivreisende – ikke er et alternativ, kan ITS tas i bruk for å fremme bedre bruk av den
kapasiteten som finnes i veisystemet. ITS kan også settes inn som et midlertidig tiltak i påvente av andre tiltak, som utbygging,
sikrere veier og økt veikapasitet.

2. TEKNOLOGIEN ER DER – NÅ MÅ DEN TAS I BRUK
Ny teknologi er et viktig supplement til tradisjonelle virkemidler for å fremme økt flyt og bedre trafikksikkerhet i veitrafikken.
Teknologi i bil og vei, og samspillet mellom dem gjennom trafikkstyring og kommunikasjon gir fantastiske muligheter for bedre
veitrafikk. Teknologien må tas i bruk.
Politikerne bør støtte opp under bruk av ITS-løsninger gjennom for eksempel incitamenter i avgiftspolitikken slik at flere kjøper
biler med nye kommunikasjonsløsninger.

3. ITS MÅ VÆRE EN INTEGRERT DEL AV DE TRANSPORTPOLITISKE VIRKEMIDLENE
ITS bør inngå i den transportpolitiske verktøykassen både nasjonalt, regionalt og i byområdene.
I de tilfellene der for eksempel det å øke veikapasiteten ikke er mulig eller ønskelig, kan ITS tas i bruk.
ITS kan gi gode resultater – uten at den fysiske infrastrukturen må endres.
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Eksempler på tradisjonelle transportpolitiske virkemidler:
•

•

•

•

•
•

Utvide veiens kapasitet
- utvide eksisterende vei
- bygge ny vei
- separere ulike trafikantgrupper
Forbedre veiens egenskaper
- økt vedlikehold
- utbedre farlige punkter
Redusere ulykkesrisiko
- separere motgående trafikk (midtdeler/firefelts vei)
- separere trafikantgrupper
- rekkverk langs veikanten
- brede skuldre, etc.
Redusere skadeomfang
- utbedre sideterreng
- midtdeler
Informasjon til trafikantene gjennom skilting
Universell utforming
- kollektive løsninger tilpasset alle brukere

Felles for flere av ovennevnte tiltak er at de er kostbare. Det er ikke alltid budsjetter til å ta i bruk de ønskede tradisjonelle
virkemidlene. Her kan ITS komme som en kostnadseffektiv løsning.
Transportpolitiske valg handler om å prioritere de viktigste oppgavene
OFV mener at de største utfordringene knyttet til ulykker og kø bør prioriteres først. Vi vil anbefale at myndighetene legger opp
til en systematisk gjennomgang av årsaker til kø og ulykker, og hvordan ITS kan bidra til å identifisere de mest kostnadseffektive
løsningene.

4. KUNNSKAPEN OM ITS MÅ ØKES

ØKT TRAFIKKSIKKERHET

STYRING
AV KØ

VARSLING AV VEIARBEID
OG ULYKKER

BEDRE FREMKOMMELIGHET

INFO OM VÆR
OG FØREFORHOLD

SANNTIDS TRAFIKKINFORMASJON

LAVERE
UTSLIPP

ENVEISKJØRING
I RUSHTID

ITS-miljøet i Norge har meget høy kompetanse og Norge regnes som et foregangsland innen bruk av nye ITS-løsninger, særlig
trafikkstyring. Ut over dette er både bruk av – og kunnskap om - ITS svært begrenset. Det er behov for økt kunnskap om hva
ITS er og hvordan ITS kan gi sikrere og mer klimavennlig veitrafikk.
Det er viktig å nå ut til politikerne, myndighetene, bilistene, forskningsmiljøet generelt og på alle arenaer der hele – eller deler
av – transportpolitikken diskuteres og utformes.
•
•
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OFV vil bidra med å utforme faktahefter som “Slik virker ITS“ og “ITS – nye virkemidler for redusert kø“.
OFV vil bidra med å skape møteplasser mellom ITS-miljøet og “øvrigheten“ for kunnskapsoverføring og kompetanseheving
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Kapittel VII

Slik skaper ITS bedre og sikrere flyt
Vi har beskrevet noen eksempler på trafikksituasjoner der man ved å legge inn ulike ITS-løsninger kan oppnå både bedre flyt
i trafikken og mer fornøyde trafikanter. Scenariene viser hvordan ITS kan fungere i den enkeltes hverdag. Det er ofte relativt lite
som skal til for å fjerne kø og bidra til bedre flyt. Enkelte estimater viser at ved 10 prosent mindre trafikk vil køene være borte.
Dermed blir summen av enkeltpersoners valg viktige bidrag til gunstigere trafikkavvikling.
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BEDRE FLYT I BYTRAFIKKEN
Arild bor i Askim og kjører personbil til Oslo sentrum. Han har fleksibel arbeidstid, men opplever ofte å stå i kø langs
Mosseveien, noe som skaper frustrasjon og ineffektivitet i arbeidsdagen. Arild kan bruke fra 65-90 minutter fra Askim
til Skøyen. Arild kan ta toget men pga. togets irregularitet tør han ikke satse på det og ender opp i bilen som dessuten
går når det passer Arild best.

Arild får info på E6 ved Mastemyr om alternativene
• Pendlerparkering ved Rosenholm – antall ledige plasser
• Neste avgang med tog fra Rosenholm
• Forventet forsinkelse på ruten på vei til destinasjon
Arild velger å kjøre inn på Rosenholm og tar toget til Skøyen. Når han løser inn p-billett får han samtidig togbillett som gjelder i
24 timer. Eller enda bedre: bompengebrikken registrerer at Arild svinger inn på pendlerparkeringen og henter opp togbillett som
legges inn på mobilen hans slik at han slipper å bruke tid til å kjøpe p-billett og deretter togbillett.

Mobiltelefonen og GPS er koblet sammen og reiseruten legges inn før Arild starter reisen. Det kommer opp forventet reisetid
med bil og forsinkelsen er så stor at han blir anbefalt å utsette reisen ½ time. Arild velger å starte reisen nå og mens han kjører
får han info om alternativene via GPS og mobiltelefonen samt fra dynamiske skilt langs veien. Sanntidsinfo om togtidene via
NSB-appen er koblet inn i GPS og mobiltelefon.

Arild bor i Askim og kjører personbil til Oslo sentrum. Han har fleksibel arbeidstid men opplever ofte å stå i kø langs Mosseveien.
Arild velger bil framfor jernbane, da han er lei av stadig forsinkete tog.

Arild bor i Askim og kjører personbil til Oslo

ASKIM

OSLO

Arild kan bruke fra 65 – 90 minutter fra Askim til Skøyen.

sentrum. Han har fleksibel arbeidstid, men
opplever ofte å stå i kø langs Mosseveien.
Arild velger bil framfor jernbane, da han er
lei av stadig forsinkede tog.

1

HJEMME

3

Mobiltelefonen og
GPSen er koblet sammen
og reiseruten legges inn
før Arild starter reisen.

PÅ E6
Arild får info på E6 ved Mastemyr om alternativene
- Pendlerparkering ved Rosenholm – antall ledige plasser
- Neste avgang med tog fra Rosenholm
- Forventet forsinkelse på ruten på vei til destinasjon

M O S S E V E I E N

2
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I BILEN
Arild velger å starte reisen nå og mens han
kjører får han info om alternativene via GPS
og mobiltelefonen samt fra dynamiske skilt
langs veien. Sanntidsinfo om togtidene via
”NSB-app’en” er koblet inn i GPS og mobiltelefon.

4

BYTTER TIL TOG
Arild velger å kjøre inn på
Rosenholm og tar toget til Skøyen.
Når han løser inn p-billett får han
samtidig togbillett som gjelder i
24 timer.
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FJELLOVERGANGER
Svein-Ove kjører lastebil med henger og har fast rute fra Bergen til Oslo. Tre alternative veiruter er mulig, hva skal han velge?
Han legger inn reiseruten på sin mobil-app. Her kommer det opp at det er stengt på E134 og rv7 og kolonnekjøring på E16
med forventet forsinkelse 120 minutter. Appen anbefaler trafikantene å utsette/droppe reisen. Svein-Ove starter likevel turen
og legger opp til å kjøre E16. Når han kommer til Voss har rv7 åpnet og dette opplyses både via mobil/GPS og på dynamiske
informasjonsskilt med forventet reisetid på hhv rv7 og E16.

Svein-Ove velger å kjøre over Hardangervidda. Værstasjoner på fjellet registrerer vind, temperatur og nedbør. En del kjøretøy
registrerer friksjon. Disse dataene kobles sammen til en brukervennlig informasjon som gir Svein-Ove beskjed på GPS/mobil
om at han må stoppe i Eidfjord og legge på kjetting. Han kjører likevel videre. Når han nærmer seg Maurset får han ny
påminnelse om å stoppe for å ta på kjetting. Det informeres om hvor mange kjettingplasser som er ledig. Her finner han
infotavler om friksjon, vind- og værforhold med mer slik at Svein-Ove kan ta gode valg om den videre reisen. Han velger
å legge på kjetting, bestiller en “slot“ i kollonnekøen og tar en lang pause mens stormen avtar.
Ved ekstremvær er kjettingplassen bemannet med kontroll før bilistene får lov til å kjøre videre. Dessuten er kjettingplassen
utvidet slik at det er plass til alle bilene. Info på infotavlene gis på engelsk og polsk i tillegg til norsk.

Sven-Ove kjører lastebil med henger og har fast rute fra Bergen til Oslo. Tre alternative veiruter er mulig, hva skal han velge?

Svein-Ove kjører lastebil med henger og har
fast rute fra Bergen til Oslo. Tre alternative

1

veiruter er mulig, hva skal han velge?

REISERUTEN

3

Han legger inn reiseruten på sin mobil-app. Her kommer
det opp at det er stengt på E134 og rv7 og kolonnekjøring
på E16 med forventet forsinkelse 120 minutter. App’en
anbefaler trafikantene å utsette/droppe reisen.

Svein-Ove velger å kjøre over Hardangervidda. Værstasjoner på
fjellet registrerer vind, temperatur og nedbør. En del kjøretøy
registrerer friksjon. Disse dataene kobles sammen til en brukervennlig informasjon som gir Svein-Ove beskjed på GPS/mobil om
at han må stoppe i Eidfjord og legge på kjetting. Han kjører likevel
videre.
Ved ekstremvær er kjetting-plassen bemannet med kontroll før bilistene får lov til å kjøre
videre. Dessuten er kjetting-plassen utvidet
slik at det er plass til alle bilene. Info på
infotavlene gis på engelsk og polsk i tillegg til
norsk.

STOPP

BERGEN

VOSS

OSLO

HARDANGERVIDDA

2
Når han kommer til
Voss har rv7 åpnet
og dette opplyses både
via mobil/GPS og på
dynamiske informasjonsskilt med forventet
reisetid på RV7 og E16.
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4

Når han nærmer seg Maurset får han ny
påminnelse om å ta på kjetting. Han får vite hvor
mange kjetting-plasser som er ledig. Her finner
han infotavler om friksjon, vind- og værforhold.
Han velger å legge på kjetting, bestiller seg «slot»
i kollonnekøen og tar en lang pause mens
stormen av.
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STENGT OSLOFJORD-TUNNEL
Kristin bor på Nøtterøy ved Tønsberg og kjører ofte til Son. Kristin er lei av å kjøre hele rv 23 bort til tunnelinngangen
før hun får info om at tunnelen er stengt. Kristin har glemt å ringe 175 trafikkmeldingen eller trafikkmelding på vegvesen.no

Kristin kan få info om at tunnelen er stengt
• På GPS inne i bilen
• App via mobiltelefon som gir talemelding
• Radio – popper opp trafikkmelding hvis du har på NRK P1
• På E18 er det satt opp dynamisk informasjonsskilt på veien som sier at Oslofjordtunnelen er stengt med forventet
stengetid. Info om alternativer gis også

Kristin har GPS i bilen, mobiltelefon og vanlig bilradio som hun ofte hører på.
Med ITS-løsninger kan Kristin få info om at tunnelen er stengt med en gang hun kjører inn på E18 ved Tønsberg om
at rv23-tunnelen er stengt. Dermed kan hun snu og ta fergen i stedet.

Informasjon om forventet ventetid på fergen og forventet stengetid i tunnel kommer opp slik at Kristin kan vurdere
om hun skal ta fergen eller kjøre “rundt“ og inn til Oslo

Kristin bor på Nøtterøy ved Tønsberg og kjører ofte til Son. Kristin er lei av å kjøre hele rv 23 bort til tunnelinngangen før
hun får info om at tunnelen er stengt.

1

Kristin bor på Nøtterøy ved Tønsberg og
kjører ofte til Son. Kristin er lei av å kjøre
hele rv 23 bort til tunnelinngangen før hun

2

MANGLER TRAFIKKINFO
Kristin har glemt å ringe 175
trafikkmeldingen eller trafikkmelding på vegvesen.no

ITS-LØSNING
Kristin har GPS i bilen, mobiltelefon og vanlig bilradio som hun ofte hører på.
Med ITS-løsninger kan Kristin få info om at tunnelen er stengt med en gang
hun kjører inn på E18 ved Tønsberg om at rv23-tunnelen er stengt.
Dermed kan hun snu og ta fergen i stedet.

får info om at tunnelen er stengt.

NØTTERØY

OSLO

?
E18
RV23
E18

3
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DYNAMISK SKILTING
På E18 er det satt opp dynamisk
informasjonsskilt på veien som sier
at Oslofjordtunnelen er stengt med
forventet stengetid. Info om
alternativer gis også.

O S L O FJ O R D T U N E L L E N

4

VENTETID
Informasjon om forventet ventetid
på fergen og forventet stengetid i
tunnel kommer opp slik at Kristin
kan vurdere om hun skal ta fergen
eller kjøre «rundt» og inn til Oslo
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HYTTEKØENE
Veisentralene ønsker å bidra til at hyttefolket kommer seg trygt til fjells i forbindelse med utfartshelgene.
Vanligvis er det fulle veier fredag ettermiddag.

For å forhindre at “alle“ kommer inn til Arna samtidig, legges det opp til anbefalte differensierte avreisetider fra de ulike
hyttedestinasjonene. Det er svært lite som skal til for å få flyt. Det legges ut info (evt. via app) om anbefalt starttid fra
ulike områder slik at trafikken fordeles:
• Fra Trengereid kl. 16.00
• Fra Voss kl. 17.00

Snur det ene kjørefeltet i to timer, fra kl. 15.00-17.00, opp Gudbrandsdalen.
Legger ut trafikkinfo om faktisk kjøretid og anbefalt reiserute.

Veisentralene ønsker å bidra til at hyttefolket kommer seg trygt til fjells i forbindelse med utfartshelgene.
Anbefaler fleksibel arbeidstid – f eks helg fra torsdag – lørdag eller lørdag – mandag.
Vanligvis er det fulle veier fredag ettermiddag

Typiske flaskehalser: krysset ved Hønefoss, Mjøsa, inn til Bergen, sør for Stavanger.

Skjermer lokaltrafikken ved å gi luker i trafikkbildet til lokale innbyggere som må komme seg hjem fra jobb først.

1

Veisentralene ønsker å bidra til at hyttefolket
kommer seg trygt til fjells i forbindelse med

SNUR KJØREFELT
Snur det ene kjørefeltet
opp Gudbrandsdalen i to
timer, fra kl 15 – 17.

Anbefaler fleksibel arbeidstid – f. eks.
helg fra torsdag – lørdag eller lørdag –
mandag

utfartshelgene. Vanligvis er det fulle veier
fredag ettermiddag.

3

AVREISETID
For å forhindre at «alle» kommer inn til Arna
samtidig, elles det opp til anbefalte differensierte
avreisetider fra de ulike hyttedestinasjonene.
Det er svært lite som skal til for å få flyt. Det
legges ut info (evt via app) om anbefalt starttid
fra ulike områder slik at trafikken fordele.

ANBEFALT
AVREISE:

17.00
BERGEN

OSLO
MINNESUND

HARDANGERVIDDA

2

FLASKEHALSER
Legger ut trafikkinfo om
faktisk kjøretid og anbefalt
reiserute. Typiske flaskehalser:
krysset vedHønefoss, Mjøsa,
inn til Bergen, sør for Stavanger
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4

TRAFIKKINFORMASJON
Skjermer lokaltrafikken ved å gi
luker i trafikkbildet til lokale
innbyggere som må komme
seg hjem fra jobb først
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KILDER
• “Nasjonal veipolitikk – fra stykkevis og delt til overordnet og helt”,
utgitt av OFV. April 2013
• Bilimportørenes Landsforenings (BIL) moderorganisasjon,
OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
• Veileder fra Statens vegvesen, “ITS på veg, en veileder for innføring
av vegbaserte ITS-løsninger”. Februar 2011.
• UNECE Strategic Note, 2011 – UNECE ROLE TO PROMOTE
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
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• IRF Vienna Manifesto on ITS, 2012
• EU ITS Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the
Council of 7 July 2010
– On the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems
in the field of road transport and for interfaces with other modes
of transport

• Status for aktuelle ITS-saker i Statens vegvesen, SVV presentasjon,
mai 2012

• www.euroskilt.no

• Anvendelse av ITS nå og i fremtiden, SVV presentasjon,
desember 2012

• www.vegvesen.no

• Sustainable Traffic Management, Rijkswaterstaat,
Rotterdam 2005

• www.youtube.com/user/btrplc

• www.ortana.com

• www.itsworldcongress.jp

• ITS projects in Holland – an overview, Connekt Netherland,
ITS Netherlands, 2013
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