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Prosedyre (prosessbeskrivelse) for etablering av ATK 

 

Følgende dokument er ment som et supplement til retningslinjer for anleggelse av 

ATK. Hvor retningslinjene legger rammer for prosessen, beskriver prosedyren 

prosessen kronologisk fra ønske om ATK til ferdigstillelse av anlegget 

 

1. Ønske om anleggelse av ATK rettes først til den aktuelle vegeier. Det vil si 

Fylkeskommunen, kommunen eller Statens vegvesen ved avdelinger for drift 

og vedlikehold av riks og europavei.  

 

2. Vegeier gjør en realitetsvurdering av henvendelsen, for så å evt. sende en E-

post til atk@vegvesen.no hvor man kort begrunner sitt ønske for etablering 

av Automatisk trafikkontroll (ATK) 

E-postens emne felt merkes «Vurdering av ATK anleggelse – …………» 

etterfulgt av navnet på fylket hvor anleggelsen ønskes.  E-posten må 

inneholde informasjon om hvem som søker om anleggelse, og nødvendig 

kontaktinformasjon for den som representerer søknaden.  

 

3. Landsdekkende fagenhet vil videresende søknaden til ATK-koordinatoren 

som har ansvaret for det aktuelle fylket og leder den aktuelle 

vurderingsgruppen, som er beskrevet i retningslinjene for anleggelse. 
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4. Koordinatoren vil melde inn søknaden til den lokale vurderingsgruppen.     

Det gjøres en vurdering innad i gruppen om søknaden skal behandles videre. 

Er søknaden åpenbart ubegrunnet, kan saken avvises av vurderingsgruppen, 

som da skriver et vedtak om avslag med begrunnelse. Søker underrettes 

skriftlig om avslag i vedtak som arkiveres.  

Er saken aktuell for vurdering, Sendes et midlertidig svar. Videre innhentes de 

nødvendige data for å vurdere om vegstrekningen tilfredsstiller kriterier for 

anleggelse. Som beskrevet i kriteriene, er fart et ufravikelig krav. 

 

5. Er kriteriene ikke tilfredsstilt, hverken for ordinær anleggelse eller under 

unntak. Skrives et skriftlig vedtak om avslag til søker, som arkiveres. 

 

6. Er kriteriene oppfylt, blir vurderingsgruppen enig om en løsning for aktuell 

vegstrekning. Det vurderes da om det skal være punkt-ATK, streknings-ATK, 

lengder osv. Nødvendig infrastruktur som eks. strøm, kommunikasjons 

mulighet etc. er også nødvendig for etablering av ATK (jf. anleggelsesmanual 

for ATK). 

 

7. Når gruppen er enig om en løsning, må vegeier stille skriftlig garanti for 

kostnadene knyttet til anleggelsen. 

 

8. I det garanti for kostnader foreligger, kan gruppen fullføre 

grunnlagsdokumentasjonen med alle data innhentet, egne vurderinger, 

nødvendige avklaringer samt vedtak fra lokal politimester (politidistrikt) 
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9. Grunnlagsdokumentene utarbeidet av gruppen sendes landsdekkende 

fagenhet (atk@vegvesen.no) som behandler oversendelsen som en søknad. 

 

Overnevnte E-post skal som minimum inneholde følgende: 

• Kort oppsummerende beskrivelse av bakgrunn for søknad 

• Dokumentasjon på at kriterier er tilfredsstilt 

• Beskrivelse av ønsket anleggelse 

• Forslag til fremdriftsplan for anleggelse 

• Garanti fra vegeier om dekking av kostnader knyttet til anleggelse 

• Nødvendig avklaring fra politimester / politidistrikt 

 

10.  Søknaden vil bli vurdert av Landsdekkende fagenhet som fatter endelig 

vedtak/avslag om anleggelse. ATK-koordinatoren informeres om fagenhetens 

vurdering, og sender svar til opprinnelig søker med kopi til politiet. Svar 

arkiveres i Mime under opprinnelig saksnummer sammen med søknad. 

 

11.  ATK-koordinator i aktuelt område har nå fullmakt til å starte 

anleggelsesprosessen i samarbeid med sertifisert personell for anleggelse av 

ATK. Jf. manual for anleggelse av ATK  

 
12.  Ved sluttføring av anleggelsen, informeres vegeier, lokalt politi, politiets 

ATK-senter og landsdekkende fagenhet om planlagt tidspunkt for oppstart 

minimum 2 uker før igangsetting. 
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