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GeoSUM som utgangspunkt for test av vegprisingsteknologi
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• Geofencing for trafikkstyring og 
trafikkantinformasjon gjennom C-ITS i urbane 
områder

• Caser i prosjekt:
• Fartssone rundt skoler
• Differensiert vegbruksavgift i 

lavutslippssoner



Vegprisingsteknologi basert på geofence soner

• Geofence soner kan defineres f.eks. i NVDB 
• Vi kan ha flere soner med ulike priser

• Ulike regler for ulike kjøretøytyper

• Reglene kan være tidsavhengige

• Sonene kan endres etter behov
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GeoSUM pilot
• 78 hybridbilsjåfører i Trondheim og Oslo 

• Fokus på konsept og mulighetsrom 

• Resultater:
• Mer elektrisk kjøring i lavutslippssoner

• Dokumentasjon av brukeaksept: Forskjell på 
acceptability (før test) og acceptance (etter test)

• + Mye mer 
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Soner i NVDB
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Test teknologien er svært viktig!
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GeoFlow

• Vurdere modenheten av 
vegprisingsteknologi

• 200 deltagere i Trondheim

• Fokus:
• Personvern

• Security

• Enforcement

• Accuracy
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Sone i 
NVDB

• Verifisering tykk vs. tynn klient

• Driftssikkerhet 

• Førerinteraksjon 

• Brukeraksept  

• Databehandling

Ikke i fokus:

• Kostnadsbilde

• Hva skal en veipris inneholde

• Integrasjon mot baksystem



GeoFlow

• Vurdere modenheten av 
vegprisingsteknologi

• 200 deltagere i Trondheim

• Fokus:
• Personvern

• Security

• Enforcement

• Accuracy

• Praktiske spm: 
F.eks.: Hvor langt er en meter?
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Tykk vs. tynn klient
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Invoice

Invoice

Identifier;
GNSS;
Timestamp;
Events; 
…

RSA kryptert



Hvordan ser dette ut?
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GeoFlow

• Et veldig lovende teknologisk steg mot veiprising!

• Finnes det alternativer?
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GeoTracks

• Et innovasjonsprosjekt i næringslivet 

• Hvordan kan posisjonering i mobilnettet, 
spesielt 5G og utviklingen mot 6G, 
benyttes til veiprising?

• Praktisk testing høyt på agendaen

• Oppstart august 2021
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Teknologi for et bedre samfunn
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