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Vårt mål: 

Legge til rette for et 
fremtidsrettet åpent 
og lukket testområde 
i Trøndelag/Norge 



Bakgrunn:

• Over 50 land (inkludert Japan 
og EU-land) er enige om felles 
reguleringer som tillater flere 
selv-kjørende funksjoner.

• Flere kjøretøyprodusenter 
arbeider med å rulle ut Full 
Self Driving (FSD) og 
autopilot-funksjoner (L3-L4).

• Utfordrende med verifisering, 
evaluering og kvalitetssikring 
av testmetoder for L3 til L5



Potensialet: 

• Stor satsing på utvikling 
av smarte teknologier for 
mobilitet i Europa og 
verden ellers.

• VW-konsernet alene 
planlegger å bruke rundt 
100 mrd USD de neste 5 
årene på utvikling av:
• Elektriske biler

• Digitalisering

• Autonome kjøretøyer 



Trenger et testanlegg 
for sammenkoblede 
automatiserte 
kjøretøyer (CAV)

• Teste både i lukkede og 

åpne anlegg (offentlige 

veisystemer)

Har behov for: 

• Juridisk og praktisk mulighet til 

å teste in vivo

• Ingeniør-kompetanse

• Ren energi

• Moderne og høyteknologisk 

samfunn - innovasjonskultur



Alt henger sammen med alt… 

Digital 
tvilling

Åpent 
testbed

Lukket 
testbed



Power roads (Inductive 

wireless charging)
Living lab in a 

Smart City enviroment

VR and AR 

simulation 

center

ITS lab

Multi 

purpose 

hall

• 4 km asphalt track

• 5 km oval track

• Approx. 260 acres total ground 

area

Skisse av fremtidsbildet:e



Hvorfor Trøndelag?
• God tilgang til ingeniører til 

konkurransedyktig priser

• Norge er langt fremme 
teknologisk

• Norge har flest antall el-biler ift. 
innbyggere
o 13 % av total bilpark pr mai 

2021

• Klima:
o Vi har dårlig vær og skiftende 

vær
o Stort behov for å teste 

sensorer rundt – 5 til + 5 
grader, sludd og vekslende 
vær

• Infrastruktur
o Nærhet til sjø, veier, flyplass og 

FoU-miljøer
o 5 G teknologi
o Ren kraft 

• Tilgang til testing på ordinær 
infrastruktur



Strategier som bygger opp 

under Smart Mobility Norway 

som testarena: 



Hurdalsplattformen: 

En aktiv næringspolitikk:

• «Det er et mål å legge 
til rette for at 
fremtidsrettet industri 
etablerer seg i Norge»

• «Legge frem en 
nasjonal strategi for 
klargjøring av grønne 
industriområder og 
industriparker med 
internasjonale 
konkurransefortrinn»



NTP 2022 - 2033

Betydelig økt satsing på innfasing 
av ny teknologi

• Forskning, pilotering, utvikling og 
innovasjon

• Bedre bruk av data

• Igangsetting av piloter for fossilfrie 
anleggsplasser

Viktige teknologitrender:

• Automatisering og autonomi

• Elektrifisering

• Delingsmodeller og sømløse reiser

• Samhandlende intelligente 
transportsystemer



Verdiskapingsstrategien 2022 – 2025:

• Forskning, utvikling og innovasjon: 
• Sterke kunnskaps- og teknologimiljøer er vårt fortrinn:

• Prioriterte oppgaver:
• Mobilisere til forskning og innovasjon

• Også internasjonale forskningsprogram og samhandling

• Mer samarbeid
• Stimulere til mer strategisk samarbeid 

• Trøndelag som test- og pilotarena
• Tett samarbeid kunder – FoU-miljøer

• Utnytte naturgitte forutsetninger

Vil bidra til:
• flere bærekraftige etableringer

• å øke attraktiviteten av Trøndelag

• økt profilering av våre fremragende FoU-miljøer

• økt samhandling



Verdiskapings-
stragegien for 
Trondheimsregionen

Teknologi:

• I 2025 har regionens ulike 
testarenaer etablert seg som 
internasjonalt ledende innen 
sine fagområder.

• I 2025 er merkevaren 
«Teknologihovedstaden» 
styrket 

• I 2025 har 
Trondheimsregionen økt 
antallet vekstkraftige 
teknologiselskap til 1 000 med 
20 000 ansatte 



Etablert 
styringsgruppe:
• Trondheimsregionen 

(leder)

• Trondheim kommune

• Stjørdal kommune 
(Kommunedirektør)

• Trøndelag 
fylkeskommune

• Smart Mobility Norway 

• Forankre og støtte opp.



Neste steg: Presentere Trøndelag 

• Workshop 19. april med:

• NTNU/Sintef/Nord universitet

• SVV

• Telia

• TrønderEnergi

• Selskaper innenfor sensorteknologi

• Samferdselsdep.?

• Fylkeskommunen

• Kommuner/Trondheimsregionen

• VAG-konsernet/Audi 

• IAMTS/ITIC



Hva må til?:
• Regional (og nasjonal) samling bak 

anlegget

• Commitment fra FoU-aktørene

• Oppslutning fra næringslivet og 
deres organisasjoner

• Som vil gi oss:

• Intensjonsavtaler med brukere som 
kan gi stor og langsiktig 
kontantstrøm



Hva får vi?

Styrket Trøndelag og Trondheim 
som teknologihovedstaden

Større attraktivitet av regionen 
for både studenter og 
arbeidstakere

Flere arbeidsplasser

Økt verdiskaping i regonen


