
Forsøk med uprøvd teknologi for SVV

Erfaringer med bilen som sensor !
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Hvem er vi og jeg ?
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Universell 
utforming

MiljøTrafikksikkerhet

Framkommelighet 
og regional 

utvikling

• Vi er veg- og vegtrafikkforvalter
• Vi er fagorgan
• Vi er myndighetsorgan

Ansvar for nasjonale mål:

Vi er i endring, vet lite om hvor vegen 
går, men vi jobbe på for fullt.

Tomas er sjefingeniør ved 
Transportteknologiseksjonen – ansvar 
for å se rundt neste sving!



Tilbake til fremtiden - 2009
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Foto: SVV 2009, Øystein Larsen  



Dagens fokus er enabler-teknologier

● Kommunikasjon
● Posisjonering
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Målebilene våre, 
begrenset antall som 
dekker 95% av SVV driftet 
vegnett i løpet av året.

Men hva om vi kunne 
snakke med «alle» bilene 
og de 40 milliardene 
kilometer de kjører årlig?

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen



Automatisk georeferering av skilt
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Foto: Tomas Levin, SVV

Foto: Elin Leikvang, SVV Foto: Per Harald Hermansen , SVV



Hva er godt nok ?

29.10.2018

Er det godt nok når man må korrigere for effekten av kontinentaldriften?



En bieffekt – deidentifisering
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Fagfolkene vet ikke hva de ser etter, men de vet hva de ikke vil se!



Kan vi hente noe fra flåten?

29.10.2018

Samarbeid med 
industrien, vi 
har noen venner 
i øst med stor 
og liten bil 



Lavkost sensorer - lavenergi 
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Luftkvalitetsstasjon, anno 1994

Foto: Erling Grønsdal

NBIOT stasjon, PMS5003 - 2018

Foto: Tomas Levin



Måtte lære noe nytt - sanntidsdata

● Litt frekt sagt om SVV: Vi har et sett med store og gode pek-og-klikk fagsystem 
med MS Excel som ekstra analyseplattform. Vi trengte Excel for sanntidsdata:
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Nodered, hurtig prototyping for fagfolk



GPS-jamming, myte eller fakta ?
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Et eksempel på 
hva vår jamme-
logger fant på vår 
test strekning.

Spørsmålet: hvor, 
eksponering, risiko og 
targeted mål?

Fra UBLOX M8 spec’en

https://github.com/NPRA/jammerMon



Fra sensor til baksystem– bruk av telenettet
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Hvor god er teledekningen i fart? – eksempel fra E8 Skibotn



Erfaringer etter 3 år med bilen som sensor

● Teknologien får lavere og lavere brukerterskel
● Open source er godt egnet ved utprøving
● Fremtiden er diffus – veg og transport ingeniørene trenger fleksibilitet.
● Mange gode standarder kommer, men de passer ikke alltids like godt for 

Nordiske forhold.
● Transport og IKT smelter sammen (profesjonskamp eller hybrid ingeniører) –

krevende for IKT delen av organisasjonen.
● Kultur – må ta ansvar for informasjons sikkerhet, personvern på samme måte 

som trafikksikkerhet!
● Må tenke nytt på IT kompetanse – Vår viktigste ressurs: frittgående 

programmerer
● Neste steg har begynt – fremtidens aktuator!
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Framtiden er lys
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Men kanskje på en annen måte enn vi forventet, vi må bruke tid 
og ressurser på å øke tilpasningsevnen vår! 

Foto: Tomas Levin, feltforsøk sør om Narvik
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