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Fremtidens vegdrift og teknologiske muligheter
- myke trafikanter

Stein Brembu, Vegdirektoratet



Forskningsprogrammet BEVEGELSE 
(Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende, 2018 - 2021)

04.12.2019



Registrering og analyse: Fallskader på GS-anlegg 
i Trondheim (2020-21)
● Registrering av Oslo skadelegevakt vinteren 2016

– ca 3300 fotgjengere skadd på det offentlige vegnettet

● Trondheim 2020: Registrere sted og tidspunkt nøyaktig

– Hvordan påvirker føret/driftsstandard ulykkesomfanget
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Foto: Aftenposten



Entreprenør: Vaktmesterkompaniet

Byggherre: Region Øst

Teknisk evaluering: SINTEF

Driftsforsøk: Slurryspreder på GS-anlegg i Oslo (2019-20)



Driftsforsøk: Fastsand på GS-veg i Kongsvinger 
(2019-2020)
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Foto: Bård Nonstad, Statens vegvesen

Spreder: Falköping
Entreprenør: Veidekke
Byggherre: Region Øst
Teknisk evaluering: SINTEF 
Brukerundersøkelser: TØI

Foto: Statens vegvesen



Uttesting: Diverse utstyr på Bjorli Flyplass (2018-21)

● Kosting

- Kjørehastighet

- Rotasjonshastighet

● Brøyting

- Skjærtyper 
(friksjon, rullemotstand,

snøtekstur)

Teknisk evaluering: SINTEF
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Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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● Maskiner for feiing og (etter hvert) snørydding

Uttesting: Autonome driftsmaskiner for gang- og 
sykkelveier i testarena Kongsberg  (2020 - 2021?)

Teknisk evaluering av SINTEF 
Brukerundersøkelser av TØI

Autonom feiemaskin fra 
Spring



Evaluering: Samarbeid mellom vegeiere (2019) 
(1)
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Foto: Kai Rune Lysbakken, Statens 
vegvesen



Evaluering: Samarbeid mellom vegeiere (2019) (2)

ViaNova har gjennomgått nasjonale, regionale og lokale 
planer/strategier og spurt de involverte

FUNN:

● Gode intensjoner 

● Manglende praktisering og gjennomføring

Videre arbeid: Se på hvordan det gjøres andre steder, blant 
annet Nord-Finland 
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Utvikle kartløsning/plattform med sanntidsinfo om 
føreforhold og driftstiltak (2018)
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Implementering: Endring av driftsklasser for GS-veg i R610 
Standard for drift og vedlikehold av riksveger (2020)

Dagens standard

Behov for flere kriterier for valg av driftsklasse

trafikkmengde klima vegens utforming
dekkestandard avstand fra saltet bilveg sårbar vegetasjon
sammenhengende rode m.m.

Behov for nye vinterdriftsklasser:

bar veg vinterveg

og en eller to  lavere vintervegklasser for gs-veger med mindre 
trafikk



Kommende forskningsprogram: SMART vedlikehold 
(2021 – 2026)

Samarbeid mellom Statens vegvesen og NTNU, +++

▪ Tilstandsregistrering 

▪ Dataanalyse og modellering/stordata/diagnose  

▪ Strategisk analyse og planlegging/beslutningsstøttemodeller 

▪ Forebyggende og utbedrende vedlikehold 

▪ Innovasjonsprosesser
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Fremtidens vegdrift – myke trafikanter

● Forbedring av dagens driftsmetoder (salting, brøyting osv)

● Autonome driftsmaskiner kommer (trolig)

● Flere driftsstandarder, og kriterier for valg av standard

● Mer informasjon/kommunikasjon med brukerne
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Kontaktinformasjon

FoU-programmet BEVEGELSE:

– Stein Brembu (stein.brembu@vegvesen.no)

– https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Forskning+
og+utvikling/pagaende-FoU-program/bevegelse

Smart Vedlikehold:

- Dagfin Gryteselv dagfin.gryteselv@vegvesen.no

Takk for oppmerksomheten! 
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