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Pågående innovasjonsprosjekt

●Situasjonsforståelse for uforutsette hendelser, 
Norut Tromsø
●Prototype utvikling og demonstrasjon av
Parkerings Sensor for Borealis prosjektet, Q-Free
●Utvikling av «Smartere landeveg», ITS Perception
●Multi-criteria Road Section Availability Forecast 
Within Borealis Project (Multi-kriterier for 
reisetidsberegninger), PSI Group



Pågående innovasjonsprosjekt
●E8 Borealis - Autonome systemer for kjøring på 
utfordrende strekninger, Aventi og OneTraffic
●Smarte skilt og ITS-stasjon, Triona
●Akustisk fiber (DAS - Distributed Acoustic Sensing), 
CMR
●Traffic Sensing for E8 Corridor Performance 
Monitoring and Travel Reliability Enhancement, 
University of Washington 
●Intelligent vegplattform og norsk interchange node, 
Bouvet



Situasjonsforståelse for uforutsette hendelser

●3D-verktøy for visualisering. Dette vil ta utgangspunkt i GeoViz, et verktøy
Norut har utviklet for visualisering av geografisk data for miljødata, 
droneflyging, byplanlegging etc.

●Visjonen for prosjektet er en tjeneste som gir 
betydelig økt situasjonsforståelse basert på 
sanntidsdata fra både Vegvesenets 
infrastruktur, mobile enheter og publikums 
mobiltelefoner 
●Tjenesten vil tilrettelegge for hurtig 
informasjonsflyt, gi mulighet for 
støttefunksjoner fra nødetater og gi økt 
sikkerhet og situasjonshåndtering når 
uforutsette hendelser oppstår





Parkerings Sensor for Borealis prosjektet

●Q-free utvikler et system for kontinuerlig overvåkning 
av spesielt utfordrende vegstrekninger
●Systemet kan detektere uregelmessige hendelser - for 
eksempel lave hastigheter som indikerer vanskelige 
kjøreforhold og / eller lav friksjon på veien
●Sensorene bruker magnetometerteknologi og er basert 
på batteristrøm
●Data lagres i en skybasert løsning som gjør det mulig å 
med observasjoner i sanntid og analyser på historiske 
data



10Installasjon på E8

ca 5.0 meters



Utvikling av «Smartere landeveg»

●ITS Perception leverer et system for 
deteksjon basert på LIDAR radarer
●Dette er en alternativ teknologi for 
overvåking av spesielt eksponerte 
vegstrekninger
●Ved å bruke kunstig intelligens kan 
systemet læres til å identifisere kjøretøy og 
dyr uavhengig av lysforhold



Smartere landeveg



Multi-criteria Road Section Availability Forecast 
Within Borealis Project



E8 Borealis - Autonome systemer for kjøring 
på utfordrende strekninger



Smarte skilt og ITS-station

●Triona og Euroskilt bruker smarte elektroniske 
skilt som vert for ITS-stasjonen
● ITS Stasjonen håndterer innsamling, bearbeiding, 

lagring og distribusjon av data
●Fullgrafiske RGB skilt
●Systemet gjør det mulig å presentere informasjon 

til trafikanter i form av piktogrammer
●Skiltene vil fungere autonomt (uten manuell 

kontroll), men de kan også styres manuelt 
gjennom eksterne systemer



Smarte skilt og ITS-station –
m/Ortana værstasjon METEOS 101
●Lufttemperatur
●Relativ fuktighet
●Nedbørsstyrke
●Nedbørstype
●Nedbørsmengde
●Luftkvalitet
●Vindretning
●Vindhastighet



DAS - Distributed Acoustic Sensing

Test, Gardeborgbakken 12.-17. februar 2018

Foreløpige resultater

●Lastebil tydelig observerbar
– ved 50, 30 and 10 km/t
– for “hendelse” 50-0-50 km/t
– for “hendelse” 50-usving-50 km/t

●Ny målekampanje gjennomført i august



Traffic Sensing for E8 Corridor Performance 
Monitoring and Travel Reliability Enhancement
●The latest MUST sensor contains four modules: Wi-Fi sensing 
module, Bluetooth sensing module, video camera, and 
thermal camera

●Vil bli montert på
9 lokasjoner langs
E8 fra Skibotn til
finske grensa



Intelligent vegplattform



Intelligent vegplattform

● Prosjektet skal dekke Fv866 fra E6 og ut til Skjervøy 
på to av de mest problematiske partiene

● Man ser for seg at et system kan gi et kjøretøy på vei 
inn mot tunnelen eller brua prioritet, og andre 
kjøretøy får et kjøreråd for å unngå å møtes

● Systemet benytter en app som rapporterer kjøretøyets 
posisjon og fart jevnlig, og kan svare med et kjøreråd

● Appen leser opp kjørerådet som tale



The Seafood Industry Transportation Challenge

● https://www.youtube.com/watch?v=Q8KFf1EQGYc&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=Q8KFf1EQGYc&t=29s

