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Mulighet for nødanrop for trafikanter på fv 63 Trollstigen 

 
Mobiltelefonen er i dag en fast følgesvenn på de fleste bilturer rundt om i Norge. Folk er vant 
med å kunne kommunisere og å kunne ringe etter hjelp om noe skulle skje langs vegen. 
 
Det finnes fortsatt enkelte vegstrekninger i Norge som ikke har sammenhengende dekning 
for mobiltelefoni. Det gjelder særlig for veger gjennom nasjonalparker og øde fjellområder 
med strenge vernerestriksjoner, lite trafikk og lite tilgang til strøm som begrenser muligheten 
for å bygge mobildekning. Fylkesvei 63 mellom Trollstigvegen og 11 km innover fjellet mot 
Sunnmøre er en slik strekning der det bare er stedvis dekning fra de kommersielle 
mobilnettene. Vegen er vinterstengt, men den har tidvis betydelig trafikk i sommermånedene. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens vegvesen har tidligere vurdert ulike 
løsninger for trafikantene langs vegstrekningen. Det ble vurdert både tiltak for bedre 
mobildekning og å utplassere nødtelefoner langs vegstrekningen. Konklusjonen den gang 
ble at det måtte gjøres betydelige investeringer for å få mobildekning og at det var usikkerhet 
knyttet til nytten og kostnadene for nødtelefoner. 
 
Målet på lang sikt er å få en god sammenhengende mobildekning langs hele vegstrekningen. 
Inntil det er på plass ber departementet om at Statens vegvesen gjør en ny vurdering i 
samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, mobiltilbyderne og fylkeskommunen av hvordan eventuelle ulykker og hendelser 
på vegstrekningen skal formidles til nødetatene. 
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Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Sjur Garaas 
seniorrådgiver 
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