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Bakgrunn
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● Fylkeskommuner har fått endrede oppgaver gjennom regionreformen, 
opphevingen av sams vegadministrasjon og ny §10 i vegloven

● Behov for å kravstille alle vegmyndigheter og Nye veier AS

● Forskriftsbehov knyttet til nasjonale tjenester og oppgaver

● Digitalisering, ny teknologi og nye datakilder og nye muligheter 

● Oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å lage en ny forskrift til veglova 
§ 10 og sørge for helhetlig regulering av vegdata og trafikkinformasjon mm.



Oppdraget kort fortalt

Brev fra SD 30. oktober 2020

1. Utrede og utarbeide forslag til forskrift med utkast til høringsnotat

2. Gjennomføre av offentlig høring

Utrede:

3. Alle vesentlige konsekvenser, inkl. økonomiske og administrative

4. Samfunnssikkerhet og beredskap

5. Konsekvenser for personvern

6. Informasjons- og IT-sikkerhet

7. Involvere interessenter og ha god dialog med fylkeskommuner og kommuner



Status

FORSLAGENE sendt til SD 29.april 2022
Behandles av SD og interdepartementalt

Bearbeidet forslag sendes så på formell høring fra VD
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Prosjekt 

«Forskriftsarbeid vegdata og 
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Faggruppe NVDB

Faggruppe trafikkdata

Faggruppe trafikkberedskap og info

Faggruppe værdata og web-kamera

Faggruppe trafikkstyring og VTS

Faggruppe bru og tunneldata 

Fagmiljøer for vegbilder, skred/flom 

Samråd med utvalgte interessenter
• Datatilsynet

• Vegtilsynet

• Forsvaret

• Kartverket

• Div. faginstanser

• Mm.

Involverings-

prosess

Dialogmøter

Innspillsrunde

Presentasjoner

Åpenhet

Ekstern bistand
• Personvern

• Kommunikasjon

• Sekretærfunksjon

• Nettside

• Prosjektledelse



Arbeidsform

Forberedende fase, kartlegginger

Sammenstilling og analyse

Leveranser fra arbeidsgrupper

Sluttbehandling i VD og leveranse 

til SD

Utredninger og dialogmøter

Bearbeiding av grunnlag og 

1.UTKAST FORSKRIFT

Møter med fagmiljøer, 

temagrupper og kommuner

Uformell innspillsrunde

Behandling av innspill

FORSLAG TIL FORSKRIFT OG

HØRINGSNOTAT



Prinsipper og hovedgrep



● Forskriften skal vektlegge informasjonsbehovet til vegbrukere og trafikanter

● Forskriften skal gi nødvendige krav for å oppfylle ansvar og plikter samt oppfylle krav til 
personvern, men ikke detaljoppskrifter

● Forskriften bygger på dagens praksis, metoder og dataflyt

● Forskriften regulerer samarbeidsplikt om tekniske beskrivelser og veiledningsmateriell

● Forskriften legger til rette for innovasjon og videre utvikling

● Forskriften er så teknologi-nøytral som mulig – primært datatyper og ikke teknologi

● Forskriften skal erstatte bilaterale avtaler med Statens vegvesen

Prinsipper



BRUK

INNNHENTING

Vegkantutstyr

Statiske data om det offentlige vegnettet

Kommuner
Fylkes-

kommuner
SVV NVAS

NVDB og 

fagsystemer
DATEX-tjeneste for dynamiske data

Meldinger

Sykkel-

registrering 
Webkamera

Registrering 

av miljø-

parrametre

Måle-

stasjoner

Vegtrafikk

-data

Risiko-

data

Fremkom

melighet

Hendelser 

og avvik

Kamera-

bilder

Værdata 

Kjøreforhold

Trafikkreg

ulering

Digitalt navigerbart vegnett

Vei-infrastruktur og egenskaper

Bru- og tunnel konstruksjoner

Utstyr på og langs veg

Restriksjoner

Vegtilstand og bæreevne

Planleggings- og forvaltningsdata

Trafikant-tilbud 

mm.

Trafikkdata-

registrerings

-stasjoner

Systemer for 

automatisk 

deteksjon

Eksterne 

tjenester

Forskning og 

statistikk

Forvaltning, drift 

og vedlikehold

Samf.sikkerhet

og beredskap

Åpne tilgjengelige 

data 
Trafikkinformasjon

NAP 

Transportportal.no

Reisetids-

registrerings

-stasjoner

Dynamiske data fra offentlig vegnett

Værstasjon

Kamera

Mobil data-

registrering

Vegtrafikksentral

Alarmer
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Vegdata og trafikkinformasjon

Nasjonale datatjenester 

og samordning

NASJONALE TJENESTER OG ANSVAR



FORSLAG TIL EN HELHETLIG FORSKRIFTSREGULERING
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Kapitler i utkastet

1. Formål og virkeområde

2. Definisjoner

3. Ansvarsområder og generelle 

bestemmelser  

4. Samarbeidsbestemmelser

5. Behandling av personopplysninger 

6. Informasjonssikkerhet og IT-

sikkerhet

7. Nasjonal vegdatabank

8. Vegtrafikkdata

9. Trafikkberedskap

10. Trafikkinformasjon

11. Trafikkstyring

12. Værdata og værstasjoner

13. Webkamera

14. Vegbilder

15. Skred- og flomberedskap

16. Ikraftredelse

Forskrift om nasjonalt register for 

vegdata, trafikkinformasjon, 

trafikkberedskap, trafikkstyring mmVeglova § 10 
«Statens vegvesen, eit statleg utbyggingsselskap 

for veg med oppgåver etter § 9 første 

ledd, fylkeskommunen og kommunen, har eit 

sjølvstendig ansvar for samfunnstryggleik og 

beredskap for høvesvis riksveg, fylkesveg og 

kommunal veg. Statens vegvesen har ansvar for 

nasjonale oppgåver som gjeld samfunnstryggleik 

og beredskap, nasjonalt register for vegdata og 

trafikkinformasjon for offentleg veg.

Departementet kan i forskrift gi nærare 

føresegner om ansvar og samarbeidsplikt etter 

første ledd»

Veglova §62 (hjemler dagens vegdataforskrift)

Referanse til ITS-loven: gir forskrifter om tilgjengelige data

Veglova § 11 (f) Om behandling av personopplysninger 

med fullmakt til forskrift

Lov- og hjemmelsgrunnlag

Forvaltningsloven § 13 (g) Om utveksling av 

taushetsbelagte opplysninger

NB: Alle 

vegmyndigheter  

kravstilles:

Statens vegvesen 
(i 2 roller)

Nye veier AS

Fylkeskommuner

Kommuner

Vegtrafikkloven § 43 (b) Om behandling av 

personopplysninger av særskilt kategori 



Ansvar og plikter



Pliktsubjekter

KommuneneFylkene



Betegnelse Organisasjon Ansvar og plikter

Vegdirektoratet Øverste forvaltningsnivå i Vegvesenet

Ledes av Vegdirektøren

Godkjenner og fastsetter tekniske beskrivelser 

utarbeidet i samarbeidet

Statens vegvesen som 

nasjonalt fagorgan

I hovedsak Transport- og samfunnsdivisjonen Ansvar for nasjonale tjenester

Organiserer og leder faglig samarbeid med 

vegmyndigheter og vegselskap

Vegmyndighet Statens vegvesen for riksveger

Fylkeskommunene for fylkesvegnettet

Kommunene for kommunal veger

Innhenter og formidler data til nasjonale tjenester

Utfører pålagte oppgaver

Vegselskap Nye veier AS for sin portefølje av veger Innhenter og formidler data til nasjonale tjenester

Utfører pålagte oppgaver

Roller, betegnelser og ansvar

Nasjonale tjenesterFormidleKvalitetssikreInnhente, oppdatere

Dataflyt

Vegmyndighet og vegselskap

Ansvar

Statlig fagorgan



Nasjonale tjenester  - «alle data ett sted»

Statens 

vegvesen

Kommuner

Fylkes-

kommuner

Vegselskapet

Fag-system

f.eks. BRUTUS

Nasjonale tjenester
NVDB, Datex, VTS, trafikkdata, mm.

Vegdata om det offentlig vegnett

Digitalt navigerbart vegnett

Informasjon / dynamiske data mm.

Eksterne brukere
(tjenesteleverandører etc)

NAP
Nasjonalt 

tilgangspunkt

transportportal.no 

Offentlige brukere
(SD, VD, NTP  etc)

Bruk av data

Rutiner / 

utstyr for 

innhenting

Registrerings

-verktøy

Alternative veier for 

innhenting av data

Kartverket

«Eksterne» 

data-

leverandører

Metadata

Koordinering ved hendelser 



2) Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Å innhente, kvalitetssikre og formidle oppdaterte vegdata og data om vegprosjekter på eget vegnett til Statens vegvesens aktuelle 
fagsystem eller i nasjonal vegdatabank, tilpasset datakatalogen for den nasjonale vegdatabanken 

b) Formidle og oppdatere nasjonale vegdata for alle veger for kjørende, gående og syklende, herunder vegnettsgeometri, vegkategori, 
funksjonell vegklasse, vegtype, fartsgrenser, trafikkreguleringer og restriksjoner, for å ivareta det digitale navigerbare vegnettet

c) Formidle og oppdatere data som er nødvendig for å fastsette veglister i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy, herunder data om: 
tilstand og bruksklasse for bru og vegundergang med tilhørende dokumentasjon,  

d) Formidle og oppdatere nasjonale vegdata om tunneler, herunder lokalisering, lengde, stigningsforhold, egenskaper og restriksjoner, 

e) Oppdatere og formidle sine øvrige nasjonale vegdata, herunder vegkryss, rekkverk og forsterket midtoppmerking jf. § 7-3 annet ledd. 

f) Å innrapportere skred- og flomhendelser til nasjonal vegdatabank,  

g) Gjennomføre jevnlige kontroll av egne vegdata og oppdatere endringer i nasjonal vegdatabank uten unødig opphold. 

(3) Vegmyndigheter for riks- og fylkesveg, vegselskapet og Oslo kommune for de kommunale veger som skal behandles som fylkesvei har 
ansvar for: 

a) Å innhente, kvalitetssikre og formidle data om tilstand på vegnettet, i henhold til samarbeid og datakatalog jfr. § 7-3. 

Krav til data - eksempel NVDB



§ 7-3 Særlige bestemmelser om samarbeid  

(1) Samarbeidet skal inkludere innspill til kategorisering av data og datakatalog. 

(2) Samarbeidet skal beskrive prinsipper for hensiktsmessige forskjeller i dataomfang fra de ulike vegmyndigheter og 
vegselskapet, jf. § 7-2 e).  

(3) Statens vegvesen har ansvar for å legge til rette for at Statens kartverk deltar i samarbeidet, slik at datainnhenting for 
det digitale, navigerbare vegnettet opprettholdes. 

… med tilpasning



Samspill kommune – Kartverket - NVDB

• Det jobbes nå med å få vegnettet inn som del av 
Sentral FKB

• I SFKB vil vegnettet bli håndtert som 
endringsdata/manus fra kommunen. 

• Kartverket vil sørge for at endringene flyter over til 
NVDB. 

• I tillegg til selve veglenken, geometrien her, skal 
kommunene også legge inn egenskaper som er viktige 
for å få et komplett navigerbart nettverk. 

• Eksempelvis fartsgrenser, funksjonell vegklasse, 
trafikkreguleringer, vegsperringer, svingerestriksjoner.

• Dette er da data som er tenkt regulert igjennom 
vegdataforskriften.



Samarbeid



Forskriftens krav om samarbeid

§ 4-1 Samarbeid
(1) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan er ansvarlig for å organisere og lede samarbeid med 
vegmyndighetene og vegselskapet. Tekniske beskrivelser og veiledningsmateriell skal utarbeides i dette 
samarbeidet.

(2) Vegdirektoratet har ansvar for å fastsette de tekniske beskrivelsene og veiledningsmateriellet og for å påse at 
alle vegmyndigheter og vegselskapet har lik mulighet for medvirkning.

(3) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan skal veilede vegmyndigheter og vegselskapet i faglige spørsmål 
knyttet til de nasjonale oppgavene.

(4) Samarbeidet skal åpne for initiativ fra alle parter. Samarbeidet skal omfatte og legge til rette for utvikling, 
innovasjon og innføring av ny teknologi og metodikk. Samarbeidet skal gi forutsigbarhet for partene i 
samarbeidet.

(5) Samarbeidet skal omfatte koordinering av ansvar og arbeid med tilgjengeliggjøring av data i henhold til lov 
om intelligente transportsystemer (ITS-loven) og andre aktuelle reguleringer for datainnhenting.

(6) Vegmyndighetene og vegselskapet skal delta eller være representert i dette samarbeidet, med mindre annet 
følger av bestemmelsene i denne forskrift. Andre instanser kan etter behov delta i samarbeidet.



I dag: «Vegdirektoratet bestemmer» (alt)

Ny forskrift: Alle gis mulighet til medvirkning gjennom pålagt samarbeid

Statens vegvesen organiserer og leder faglig samarbeid.

VD fastsetter til slutt 

Obligatoriske krav i selve forskriften

Hensikt: Samråd om valg av tekniske løsninger og innovasjon

Handlingsrom, kompetansebygging og utvikling 

Gjensidig bistand, god utnyttelse og samvirke av tilgjengelig fagkompetanse 

Samråd om grensedragninger og detaljer (f.eks. hvilke data fra hvilke veger)

Bredere eierskap til løsningene

Sikrer sammenlignbare data av kjent kvalitet

I sum: Gode nasjonale tjenester og bedre forvaltning av offentlig veg

Premisser for forskriftens krav om samarbeid



Premisser for forskriftens krav om samarbeid

Forskriftens 

rettigheter, 

krav og 

plikter

FAGLIG 

SAMARBEID

Leveranser:

Nasjonale veiledninger 

og tekniske 

beskrivelser

Statens vegvesen

Fylkeskommuner

Kommuner

Vegselskap

SVV SOM 

NASJONALT 

FAGORGAN

Forskriftens bestemmelser pr. nå:

+ andre v/behov



Personvern



§ 5-1 Behandling av personopplysninger i trafikkdata og reisetidsdata 

§ 5-2 Behandling av personopplysninger ved vegtrafikksentral 

§ 5-3 Behandling av data om trafikkulykker i nasjonal vegdatabank 

§ 5-4 Behandling av personopplysninger fra webkamera og i vegbilder 

§ 5-5 Behandling av lokaliseringsdata fra bevegelige enheter 

§ 5-6 Behandling av personopplysninger til utviklings- og testformål 

§ 5-7 Behandling av personopplysninger til statistikk, analyse og forskning 

§ 5-8 Behandlingsansvar 

§ 5-9 Ansvar for utlevering til Statens vegvesen 

§ 5-10 Lagring 

§ 5-11 Krav til personopplysningssikkerhet 

§ 5-12 Forholdet til forvaltningsloven § 13 

Kapittel 5. Behandling av personopplysninger 

Trafikk enkeltpasseringer

Personopplysninger ved hendelser

Ulykkesdata m/skadegrad etc. i NVDB

Bilder og lokaliseringsdata

Rådata fram til anonymisering 

Sikrer at vegmyndighetene lovlig 

kan behandle og utveksle

mm. 



VTS



3-2  Særlig om vegtrafikksentral 

(1) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan skal organisere en nasjonal tjeneste med vegtrafikksentral som overvåker 
trafikken, håndterer hendelser, styrer trafikken på offentlig veg og utarbeider og formidler trafikkinformasjon. 

(2) Vegtrafikksentralen skal være kontaktpunkt for oppgaver beskrevet i første ledd mot vegmyndighetene, vegselskapet, 
politi og andre nødetater samt trafikanter. 

(3) Vegtrafikksentralen skal om nødvendig iverksette vedtak om midlertidige trafikkreguleringer vedtatt av 
vedtaksmyndighet, jf. vegtrafikkloven § 7 annet ledd. Slik iverksetting skal loggføres. 

(4) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan har ansvar for at vegtrafikksentralen har personell med nødvendig 
kompetanse og hensiktsmessige verktøy for utførelse av sine oppgaver og for at de er hensiktsmessig harmonisert mht. 
utførelse av sine oppgaver.

VTS



2) Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for:

a) Trafikkberedskap på eget vegnett

b) Å kategorisere sitt vegnett og avklare behovet for trafikkberedskapsplaner etter fastsatte prinsipper, 

c) Å utarbeide trafikkberedskapsplaner for aktuelle vegstrekninger, i samråd med andre berørte vegmyndigheter, med 
følgende innhold:

i. Aktuelt vegnett inndelt i stengningslenker med detaljerte omkjøringsruter 

ii. Planer med vedtak for midlertidige trafikkreguleringer med skilt, signaler og oppmerking 

iii. Varslings- og informasjonsrutiner

iv. Andre nødvendige tiltak

v. Vegnett sårbart for naturfare, slik som skred, flom, stormflo, vind, skogbrann og andre værrelaterte farer,

Trafikkinformasjon

(2) Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for å:

a) Uten unødig forsinkelse informere vegtrafikksentralen om uforutsette hendelser på eget vegnett som gir vesentlige 
konsekvenser for fremkommelighet eller trafikksikkerhet,

b) Formidle informasjon til vegtrafikksentralen om oppstart, endringer og avslutning av planlagte hendelser som forventes å 
gi vesentlige konsekvenser for fremkommelighet eller trafikksikkerhet,

c) Holde vegtrafikksentralen løpende oppdatert om status for pågående hendelse frem til normalsituasjon er gjenopprettet,

Eksempler på krav til vegmyndigheter overfor VTS 

Trafikkberedskap



Struktur på fagkapitler



§ X-1 Formål 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre: …..(viktig også for personvernbestemmelser)

… 

§ X-2 Ansvar 
(1) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan har ansvar for: 
a) 
b)

…
(2) Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 
a)
b)

… 

(3) Vegmyndigheter for riks- og fylkesveg, vegselskapet og Oslo kommune  … ( I noen kapitler)

§ X-3 Særlige bestemmelser om samarbeid 

(1)

…

Fagkapitler – lik oppbygning



Konsekvenser
Kostnader og gevinster



Økonomiske konsekvenser – skjønnsmessig vurdert

Stort sett som i dag
Kostnadsøkning kan 

forventes
Kostnadsøkning rimelig 

sikker
Vurdert ut fra nye krav sammenlignet med i dag

Store forskjeller innbyrdes for FK og K

Fagtema/tjeneste Statens vegvesen Fylkeskommuner Kommuner Nye veier AS

Nasjonale tjenester

VTS

Samarbeid

Personvern og IT-sikkerhet

Vegdata - NVDB

Trafikkdata

Reisetidsdata

Trafikkberedskap

Trafikkinformasjon

Trafikkstyring

Værdata

Web-kamerabilder

Vegbilder

Skred- og flomberedskap



● Bedre styringsinstrument for ansvar og plikter (som i prinsipp ikke er endret)

● Ensartet praksis på innhenting, formidling, lagring og tilgjengeliggjøring av data 

● Bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av offentlig vegnett

● Bedre grunnlag for det digitale navigerbare vegnettet (og fremtidig automatisering)

● Lovpålegg om viktige data vi ikke har i dag 

● Lovpålegg om viktige oppgaver, f.eks. for beredskap

● Lovlig behandling av personopplysninger – orden i eget hus (for alle)

● Helhetlig regulering av området, tydeligere ansvar for data og oppgaver bidrar til 
forutsigbar fremkommelighet

● Mm.

Hva vi oppnår med forskriften – gevinstpotensial



Spørsmål kan rettes til:

vegdataforskrift@vegvesen.no

mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no

