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§1

FORMÅL
Norsk vegmuseum har ansvar for å ta vare på, forske på og formidle minner om veger
og vegtrafikk.
Museumsarbeidet i Statens vegvesen omfatter
- løse kulturminner (gjenstander)
- faste kulturminner (veger og bruer)
- muntlige minner om vegen og vegvesenets historie, vegfolk og vegbrukere
- privatarkiv
- film og foto i alle formater

§2

Som museum er Norsk vegmuseum forpliktet til å følge de retningslinjer (inkl. etiske
regelverk) som ICOM (The International Council of Museums) til enhver tid setter.
”Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene
samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn,
bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materiell og immateriell
(kultur)arv om menneskene og deres omgivelser i studie-, utdannings- og
underholdningsøyemed. ” (ICOMs definisjon av hva et museum er).

§3

ORGANISERING
I tråd med nasjonal kulturminnepolitikk har Statens vegvesen sektoransvaret for å ta
vare på immaterielle og materielle kulturminner som angår veg og vegtransport.
Museumsarbeidet er en naturlig del av etatens virksomhet, og prioriteres på linje med
andre aktiviteter.
Som følge av dette har Statens vegvesen etablert Norsk vegmuseum på Hunderfossen i
Lillehammer kommune, Oppland. Norsk vegmuseum følger opp vedtatt policy og
tiltak, og utvikler forslag, strategier og retningslinjer for bevaring av veg- og
vegtrafikksektorens minner. Norsk vegmuseum er organisert som en del av Statens
vegvesen Vegdirektoratet og styres av en museumsdirektør. Museumsdirektøren er
vegdirektørens rådgiver i museumsfaglige spørsmål.

§4

BEVARING, FORSKNING OG FORMIDLING
Norsk vegmuseum har faglig ansvar for innsamling, registrering, forskning og
formidling og bevaring av minner, samt sørge for forsvarlig restaurering der det er
besluttet. Norsk vegmuseum gir retningslinjer for dette overfor etaten og anbefalinger
overfor samfunnet.
Norsk vegmuseum skal gjennom sin virksomhet fremme forståelsen for
samferdselsspørsmål m.a. ved å dokumentere og vise
- Vegvesenets aktiviteter
- vegen og vegtrafikkens betydning for samfunnet og enkeltmennesket
- arbeidskulturen rundt bygging og drift av vegene
- arbeidet med trafikkant og kjøretøy
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Innsamling og bevaring skal skje gjennom en aktiv innsamlingspolitikk og etter
museumsfaglige prinsipper for håndtering - og oppbevaring av materiale.
Forskning skal skje på grunnlag av et aktivt innsamlings- og registreringsarbeid, og
utføres i tråd med vitenskapelige prinsipper. Norsk vegmuseum skal aktivt inspirere
andre forskningsmiljøer til å forske på veg og vegtrafikkhistorie.
Formidlingen skal skje ved utstillinger, publikasjoner, hjemmesider, gjennom presse
og etermedia, og ved andre tiltak.
Museet skal innenfor disse områdene ta initiativ til og støtte Regionene med å bevare
og formidle veg og vegtrafikkens historie.
§5

FINANSIERING
Norsk vegmuseum sine aktiviteter finansieres innenfor Statens vegvesens budsjett.
Norsk vegmuseum kan, på nærmere angitte vilkår, ha egne inntekter fra salg av varer
og tjenester.

§6

SAMARBEID
Norsk vegmuseum skal samarbeide med Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner,
museer og berørte institusjoner i saker som angår veg- og vegtrafikkens minner.
Det skal søkes samarbeid med andre offentlige organ, med lag og privatpersoner når
dette er naturlig og hensiktsmessig.

§7

TRAFIKKSIKKERHET
Norsk vegmuseum skal ha et sterkt fokus på trafikksikkerhet og museet skal igjennom
sitt arbeid med å ta vare på, forske på og formidle til rettelegge for et
trafikksikkerhetssenter.

§8

RÅD FOR NORSK VEGMUSEUM
Norsk vegmuseum skal ha et museumsråd som støtte- og rådgiverorgan for
museumsdirektøren.
Rådets sammensetning:
- Fire representanter fra Statens vegvesen; hvorav en fra Vegdirektoratet og tre fra
regionene. Den ene av disse skal være regionansvarlig for museumsarbeid og en skal
være regionvegsjef eller utpekt av denne.
Det bør tilstrebes at de ulike fagområdene i etaten blir representert.
- En representant fra fylkeskommunene
- En representant fra norske museer
- En representant fra stiftelsen Norsk Fjellsprengningsmuseum
- En representant fra de ansatte ved Norsk vegmuseum
- Andre som samarbeider med Statens vegvesen om veg- og trafikkfaglige temaer
utnevnes dersom det er formålstjenelig. Det vurderes til enhver tid hva som er
ønskelig.
Vegdirektøren utnevner rådet. Rådets leder skal være ansatt i Statens vegvesen og
museumsdirektøren er rådets sekretær.
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Representasjonen fra Statens vegvesen skal gå på omgang og representantene pekes ut
for 2 år om gangen. Rådets leder skal være en av disse representantene.
Representanten for norske museer vurderes for to år av gangen. Styret i Norsk
Fjellsprengningsmuseum peker ut sin representant.
Rådet skal uttale seg om mål, planer, budsjett og årsmelding for Norsk vegmuseum.
Rådet kan gi tilrådninger og anbefalinger i saker av prinsipiell viktighet.
Rådet skal uttale seg om eventuelle endringer i vedtektene.
Rådet følger kalenderåret og skal være etablert/revidert innen 1. januar hvert år.
Rådet skal avgi statusrapport tilpasset styringskalenderen hvert år til Vegdirektoratet
ved Norsk vegmuseum. Den skal inneholde en kort oversikt over rådets aktiviteter.
Rådets skal i denne rapporten gi museumsdirektøren tilbakemelding om mål, planer,
budsjett og årsrapport for Norsk vegmuseum samt eventuelt tilrådinger og
anbefalinger av prinsipiell karakter. Dette bør skje før Statens vegvesens årsrapport
behandles i ELM, normalt i begynnelsen av mars.
Rådet skal ha møte minimum to ganger i året. Rådet skal ellers samles når rådets leder,
museumsdirektør eller minst 3 rådsmedlemmer ønsker det.
§9

AVVIKLING
Samlingene eies av Statens vegvesen. Ved eventuell avvikling skal ansvaret for
samlingene overføres til et annet statlig museum med tilnærmet fagområde.

§ 10

IKRAFTTREDELSE
Endringer av Vedtekter for Norsk vegmuseum trer i kraft fra ………...

§ 11

ENDRING
Vegdirektøren kan endre Vedtekter for Norsk vegmuseum etter at uttalelser er
innhentet fra Rådet for Norsk vegmuseum og behandling i etatsledermøtet (ELM).
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