
Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as
Et ressurs- og kompetansesenter, utvikler teknologi som verktøy for læring,  
Åndalsnes, Utrøna Innovasjonssenter. 

Beliggenhet:  Åndalsnes 
Husleie:  66 400,- eks mva. pr. år 
Se mer   www.utrona.com

Kontaktperson for selskapets eiere

Hege Holltrø  
Mobil:  984 773 47 
E-post:  hege@trygtvegarebeid.no

Åndalsnes

SAMMENDRAG

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid ble stiftet 18.03.2016 i Åndalsnes, Rauma Kommune. Selskapet har 

vært drevet med innovativt konsept. Selskapet er utviklet i samarbeid med bla. SINTEF Community 

(FoU partner) med midler fra Gass ROR, Kraftfondet og Innovasjon Norge og er solid vitenskapelig 

forankret i sitt arbeid. Selskapet flyttet inn i nye lokaler våren 2019, SIVA sitt innovasjonssenter på 

Øran Vest, Utrøna. Eieren i dag er Arvid Gjerde AS og Romsdal Innovasjon henholdsvis 75% og 25%.

http://www.utrona.com
mailto:hege%40trygtvegarebeid.no?subject=


OBJEKTET 

«Train virtually – experience reality» 

Se link: youtu.be

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as ligger sentralt plassert geografisk i det å kombinere fysiske  
arena (RL) og simulerings trening (VR+RL). Grunnet et ønske om å ta selskapet og de muligheter 
innen simulering til kommersialisering og et internasjonalt nivå ønsker eieren å selge selskapet.  
Konseptet har vært å benytte og frembringe teknologi som verktøy for læring. Se blant annet  
selskapets utviklet konferanse www.xrtechconference.com. Ny eier kan drive videre i Utrøna og 
være tilknyttet eksisterende miljø www.utrona.com. 

Utrøna ble ferdigstilt og innflyttet våren 2019. Selskapet har i dag et godt og flott kontorlokale 
(24,6 kvm.) med to arbeidsplasser i 2.etg. med utsikt til Romsdalen hvor Romsdalshorn og  
Trollveggen ruver. Selskapet har teknisk utstyr og lisenser for videre Software utvikling innen  
XR teknologi (VR, MR, AR, 360) spesielt VR og 360. Selskapet er medlem av XR NORGE  
www.xrnorge.no. I 1.etg av Utrøna er det et areal «Prøverommet», for testing, demonstrering, salg 
og opplæring. Prøverommet har et areal på 43,3kvm med fire VR-stasjoner og en AR-stasjon.  
Alpen er auditorium med 36 sitteplasser og utstyrt med en løsning levert av cyviz www.cyviz.com. 
Prøverommet og Alpen ligger vegg i vegg i 1.etg. og gir god mulighet for prosessundervisning med 
bruk av teknologien mm.  Av fysiske arena i geografisk nærhet er bla. Nord Europas eneste full skale 
test tunnel Runehamar Test tunnel som eies og leies ut av Statens Vegvesen og Bjorli Motorsenter 
ved Norsk Motor klubb Nord Gudbrandsdal. Selskapet er klyngemedlem i Norwegian Tunnel Safety 
Cluster www.tunnelcluster.no. DSB ved brannskolen gjennomfører sine «Kurs i tunnel» i Runehamar 
Test tunnel og selskapet vil kunne levere undervisningsmateriell og innhold i henhold til fastsatt  
mål med kurset. 

 
Åndalsnes, Norge tindehovedstad www.visitnorway.no 

tettsted og kommunesenteret i Rauma Kommune har et fremoverlent næringsliv. Gjennom  
samarbeidsorganet Nordveggen er det etablert et utviklingsselskap eid av Molde kunnskapspark, 
Ålesund kunnskapspark, SINTEF Raufoss Manufactering, Sparebanken Møre, Rauma Næringslag og 
Rauma kommune www.nordveggen.no. Nordveggen har bla. ansvaret som vertskap i Utrøna. 

https://youtu.be/X7yKARnp4Sg
http://www.xrtechconference.com
http://www.utrona.com
http://www.xrnorge.no
http://www.cyviz.com
http://www.tunnelcluster.no
https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/tindehovedstaden-andalsnes/
http://www.nordveggen.no


Prospektet er basert på salg av selskapet.

 
Generell informasjon:

Selskapets navn: Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as 
Etablert:  18.03.2016 
Bakgrunn for salg:  Et ønske om å ta selskapet satsnings innen teknologi som verktøy  
  for læring videre for kommersialisering, også internasjonalt.

 
Husleie/lokalitetene:

Husleie: 66 400,- pr. år eks mva. 
Areal:  kontor (24,6kvm) + fellesareal (10,2kvm), totalt 34,8 kvm. 

  Annet areal i Utrøna bookes via  www.utrona.com og faktureres, selskapet  
  har i dag en akonto kr 300 000,- for fremtidig leie i Utrøna. 

Husleiegaranti:  6 måneders leie inkl. fellesomkostninger og mva. 

Leiekontrakt:  Leieforholdet løper fra overtakelse og er gjensidig bindene i 10år.  
  Deretter fornyes leieforholdet på uforandret vilkår for (inntil) 2 leieperioder  
  på 5 år med mindre leietaker innen 12 mnd. før den respektive leieperioden  
  utløper- har varslet den annen part skriftlige om at leieforholdet ikke ønskes  
  fornyet. Dersom slikt varsel ikke blir gitt, opphører leieavtalen ved leie- 
  periodens utløp. Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1.i hvert kvartal.

Felleskostnader:  kr 230kvm.  
Adresse:  Strandgata 106, 6300 Rauma.  
Parkering:  gratis parkering på oppmerkede parkeringsplasser ved Utrøna.

 
Drift: 

Konsept:  Software utvikling for «seriousgames»/games for Learning innen XR  
  teknologien, hovedsak innen VR (virtuell virkelighet) til ulike profesjoner   
  som har sitt virke i tilknytning til vegtrafikk. 

 
Finansiell informasjon:

Omsetning 2019: kr. 2 350 000,- 
Verdi inventar:  kr 1. 100. 000,- 
Varmerkeregistrert(IPR): VRoad

 
Diverse informasjon:

Kompaniskap:  nei 
Offentlig pålegg:  nei 
Tilegnelige vedlegg:  leiekontrakt, varemerkeregistreringen og regnskap

mailto:www.utrona.com?subject=


FORDELER/MULIGHETER

Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as er utstyrt for kommersialisering og internasjonalisering.  
Selskapet er i dag en anerkjent aktør nasjonalt og har ved utvikling av varemerket VRoad et  
potensial for å bli den leden aktøren innen utvikling og bruk av simulering for trening av ulike  
profesjoner innen vegtrafikk. I dag foreligger fire ulike moduler innen «seriousgames»,  
Vroad RISK, VRoad DRIVE, Vroad FIRE, VRoad TRAFFIC. 

Det er pt. øving og trening for sikker utførelse av trafikkdirigering, risikoforståelse for vegarbeidere 
i henhold til N301 og arbeidsmiljøloven (HMS), tidlig situasjonsforståelse for de som kjører ulike 
kjøretøy spesielt tyngre kjøretøy (YSK) og utrykningskjøring (kode 160) og ferdighetstreningen av 
mannskap innen brann og redningstjenesten. En sikker og trygg mulighet til å trene på situasjoner 
med høy risiko uten fare for skade eller tap av liv. Selskapet er de eneste i Nord Europa med FLAIM 
Trainer fra Flaim systems www.flaimsystems.com. FLAIM Trainer har et stort potensial i å begrense 
helseskade ved øving og trening av mannskap inne brann og redning. Redusere kreftrisiko og bidra 
til et mindre risikofylt arbeidsmiljø. 

Selskapets verdier knyttes til FNs Bærekraftmål og spesielt  
«3.6) Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker», og «3.9) 
Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier  
og forurenset luft, vann og jord». FNs Bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde  
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

 
Av endring i Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåfør- 
forskriften) er det åpnet for bruk av simulator i både grunnutdanningen og etterutdanningen.

§ 15.Fjernundervisning og bruk av simulator i undervisningen

«Lærested med særlig godkjenning etter § 22 kan tilby yrkessjåførutdanning ved bruk av nettbasert 
undervisning og avansert simulator i full skala i de deler av yrkessjåførutdanningen som godkjenningen 
omfatter. Ved nettbasert undervisning skal undervisningsansvarlig godkjenne minst fire innleverings- 
arbeid, tre fra modul 2 og ett fra modul 3, før modulene kan godkjennes. For de deler av utdanningen 
som gjennomføres ved nettbasert undervisning gjelder ikke reglene i § 14. Ved fullstendig grunn-
utdanning kan maksimalt 8 timer av den individuelle kjøretreningen gjennomføres i simulator, og 
maksimalt 4 timer ved komprimert utdanning. I etterutdanningen kan avansert simulator i full skala 
benyttes etter bestemmelsene i § 49 andre ledd bokstav b i emnet optimal bruk av tunge kjøretøy. 

http://www.flaimsystems.com


Ved bruk av nettbasert undervisning eller simulator skal lærestedet ha pålitelig  
brukeridentifikasjon og kontrollmulighet».

Endret ved forskrift 23 juni 2011 nr 1024 (i kraft 1 juli 2010, 19.juni 2019 nr. 1220  
(i kraft 1 okt 2019) lovdata.no

I arbeidet med ny utdanningsmodell for brann og redning (ny brannskole) viser utredningsrapporten  
gevinstmål både på individ, gruppe og system hvor teknologi som verktøy for læring vil være riktig 
strategi for å møte morgendagens risiko med kunnskapsbasert læring for brann- og rednings- 
vesenene - for innbyggernes sikkerhet.

Utredningsrapporten «Konseptutredning Digital Læringsarena» www.dsb.no danner grunnlag for 
Gjensidigestiftelsen ved Brannløftet og DSB i etablering av Digital Læringsarena for læring og  
kompetanseutvikling tilpasset brann- og redningspersonell. Konklusjonen er bruk av teknologi  
som verktøy for læring vil sikre rett kompetanse, bidra i arbeidet med livslang læring og ivareta  
erfaringslæring. En effektiv deling av kunnskap. Masseopplæring vil kunne bli mer effektiv og  
kostnadsreduserende. 

Statens vegvesen har vedtatt «Fra kurs krav til kompetansekrav» for sertifisering av de som skal 
utfører arbeid på og ved veg  i henhold til Håndbok N301.

 «Det tas sikte på en mer fleksibel ordning for opplæring. Statens vegvesen ønsker kun å stille  
krav til kompetanse avhengig av type målgruppe. Deretter vil vi kreve at denne dokumenteres  
gjennom en test hos Statens vegvesen. Vi forventer at opplæringen stor sett foregår som i dag, 
men det er til syvende og sist bransjen selv som tilrettelegger for hvordan opplæring skal foregå. 
Hovedformålet er å tilegne seg kompetanse, og deretter dokumentere dette. Når det gjelder  
trafikkdirigering arbeides det med både en praktisk del og en teoretisk del».  
www.vegvesen.no

Kursvirksomhet innen arbeid på og ved veg vil lettere kunne gjennomføres i løpe av 2020 når  
vedtaket effektivisere og det ikke stilles krav til kursholder for gjennomført sertifisering i form av 
kurs 4. Målgruppen vil kunne ha stor nytte av teknologi som verktøy for læring. Thomas Nordahl, 
professor Høgskolen i Innlandet viser til i sin rapport vreducation.no et læringsutbytte både i over-
flatelæring (automatisering) og dybdelæring ved bruk av VR teknologi i læring. For øving og ser-
tifisering (praktisk del) av trafikkdirigering har selskapet i dag et godt grunnlag for å imøtekomme 
Statens vegvesen sitt behov og arbeid for gjennomføring og dokumentering av den praktiske delen.  

I samarbeidet med SINTEF Community har forskningen synliggjort at ved riktig bruk av VR kan de 
viktige prosessene knyttet til læring aktiveres. 

«As active exploration is a prerequisite for the computation of distances and calibration of  
landmark relationships, we submit that movement is the primary source of the brain’s ability to 
remember past experiences and plan future actions» (Buzsáki et. al, 2013). 

Og ”Place and grid cells might have evolved to represent not only navigable space, but to also map 
dimensions of experience spanning cognitive spaces governed by geometric principles” (Balkenius 
et. al., 2016, Bellmund et.al., 2017). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-16-362
https://www.dsb.no
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/opplaering
https://vreducation.no/pdf/vr-maths-report-NO.pdf


«Bruk av VR med 3D vil kunne aktivisere kognitive rom på en effektiv måte og dermed styrke  
læringen gjennom aktiveringen av de spatiale koder i det ”hippocampale-enthorinale” systemet», 
Dagfinn Moe, seniorforsker SINTEF Community, rpport «Læringskonsept basert på MBE  
(Mind, Brain and Education) og bruk av VR (Virtual Reality)».

Trening og øving med bruk av simulering vil kunne på en effektiv og sikker måte redusere kostander 
og sikre kompetente medarbeider hos kunden. Selskapets utviklet metodikk for «seriousgames»/ 
Games for Learning (Software) og bruk av blant annet Oculus Quest gir et kostnadseffektivt og 
brukervennlig produkt for kunden. 

 


