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Bakgrunn

2010
Forvaltningsreformen
Fylkene fikk ansvar for mye større vegnett
Statens vegvesen med SAMS fortsatte å utføre jobben
Vegdataforskrift som kun stiller krav til fylkeskommunene

Generelt
Behov og muligheter for datafangst øker
Teknologier utvikles
Transportarbeid og mobilitet øker
Kommunale veger blir viktigere

2020
Regionsreformen
Ny fylkesstruktur og færre kommuner
Fylkene får fullt og selvstendig ansvar for sitt vegnett. 
SAMS ble opphevet og vegloven endret
Utstyr, bemanning og penger ble overført fra stat til fylke

Ny forskrift for vegdata 
og trafikkinformasjon 

mm.
Hjemlet i vegloven

Ferdig i løpet av 2023

Oppdrag fra SD  i 2020



Statens 
vegvesen

● Sikre gode og sammenlignbare data fra hele det 
offentlige vegnettet

● Stille krav til alle forvaltningsnivåer og til Nye veier AS

● Inkludere personopplysninger og digital sikkerhet

● Bygge videre på dagens nasjonale registre og tjenester

● Pålegge faglig samarbeid og felles prinsipper

● Bidra til at veinettet kan legges til rette for stadig mer 
avanserte førerstøttesystemer

● Bidra til sømløs navigering på offentlig veinett uavhengig 
av veieier. 

● Bidra til bedre tjenester for trafikanter, næringsliv og 
kjøretøyer

Hensikt og mål

Statens 
vegvesen

Kommuner

Fylkes-
kommuner

Nye veier AS Nasjonale 
datatjenester 
og 
harmonisering 
av oppgaver

UT

INN



Høringsnotat

Leveranse og status

Forskrift om nasjonalt register for vegdata, 
trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. 

for offentlig veg i medhold av veglova §§ 10, 62, 11 f, 
vegtrafikkloven §§43, 43 b og forvaltningsloven 13 g 

Offentlig høring

Forelegges relevante departementer

Mars – juni 2023  

Utkast behandlet av SD

Involverings-
prosess og 

dialog

Pr. 6.2.2023



Innhold

1. Formål og virkeområde
2. Definisjoner
3. Ansvarsområder og generelle 

bestemmelser 
4. Samarbeidsbestemmelser
5. Behandling av personopplysninger 
6. Digital sikkerhet
7. Nasjonal vegdatabank
8. Trafikkdata og reisetidsdata
9. Værdata og værstasjoner
10. Webkamera
11. Vegbilder
12. Trafikkinformasjon
13. Trafikkstyring
14. Trafikkberedskap
15. Skred- og flomberedskap
16. Ikrafttredelse

Forslag til forskrift for vegdata og 
trafikkinformasjon mm

Betegnelse Organisasjon

Statens vegvesen som 
nasjonalt fagorgan

I hovedsak divisjonene
Transport- og samfunn
Drift- og vedlikehold

Vegmyndighet
Statens vegvesen for riksveger
Fylkeskommunene for fylkesvegnettet
Kommunene for kommunal veger

Statlig 
utbyggingsselskap for 
veg (vegselskapet)

Nye veier AS for sin portefølje av veger

Pliktsubjektene i forskriften



Innhold  - Struktur for krav-bestemmelsene

§ n Nasjonal tjeneste/oppgave

§ n-1 Ansvar
1) Statens vegvesen som nasjonalt fagorgan har ansvar for :

a) ….
b) ….
c) ….

2) Vegmyndighetene og statlig utbyggingsselskap for veg  har ansvar for:
a) ….
b) ….
c) ….

§ n-2 Særlige bestemmelser om samarbeid
1) ….
2) ….



Innhold  - Faglig samarbeid om detaljene

Faglige samarbeidsfora

Statens 
vegvesen KommunerFylkerNVAS

(Ny) Forskrift for vegdata og 
trafikkinformasjon mm

Nasjonale veiledninger
--

Tekniske beskrivelser
--

Prinsipper for omfang etc.Dagens håndbøker 
og tekniske beskrivelser

Leder: Statens vegvesen 
i rolle som Nasjonalt fagorgan Vegdirektoratet

Leveranse

Fastsetter

Hjemler



• Tydelige ansvar og oppgaver for alle vegmyndigheter og -forvaltere
• Lovfestet grunnlag for nasjonale tekniske beskrivelser og veiledninger
• Gode nasjonale data, registre og tjenester som

• støtter datadrevet forvaltning av offentlig vegnett
• sikrer et digitalt, navigerbart og sammenhengende vegnett
• støtter næringslivets logistikk og transport
• er presist underlag for politikk og samfunnsplanlegging
• bidrar til gode informasjonstjenester for alle vegbrukere

• Utfyller krav Norge har gjennom ITS-lovgivningen
• Lovlig behandling av personopplysninger

Konsekvenser       - Hva vi oppnår      - og hva det koster?

Statens vegvesen
Nye veier AS

Fylkeskommunene
Kommunene

Anslag økte kostnader



Ikke glem høringen!

Kontaktdata:

vegdataforskrift@vegvesen.no

Forslag vil trolig bli lagt ut på høring her:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/

mailto:Ivar.christiansen@vegvesen.no
mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no
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