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Forord
Denne versjonen av håndbok R611 Trafikkberedskap erstatter forrige versjon av håndboken som ble 
utgitt i 2006 (tidligere håndbok 189 Trafikkberedskap).

Som grunnlag for senere revisjoner, er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning for 
håndbok R611 Trafikkberedskap sendes Vegdirektoratet ved Veg- og transportavdelingen.

Veg- og transportavdelingen
Vegdirektoratet,
Oslo, mai 2015

Jane Bordal
Direktør
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gyldighet                     
Statens vegvesens håndbok R611 Trafikkberedskap gir retningslinjer for planlegging og gjennomføring 
av trafikkberedskap på riksvegnettet1.

Fraviksbehandling                    
Retningslinjene kan i særlige tilfeller fravikes. Ved behov for fravik fra «skal»-kravene i denne håndboken 
skal det søkes til ansvarlig seksjon  i Vegdirektoratet ved bruk av skjema  i vedlegg 4.  

Ved behov for fravik fra «bør»-kravene i denne håndboken skal det søkes til regionvegkontoret etter 
skjema i vedlegg 4.

«Kan»-krav i denne håndboken er å anse som veiledende.

1 R611 Trafikkberedskap på riksvegnettet er utformet slik at retningslinjene også kan brukes for fylkeskommunale og kommunale 
veger etter fylkeskommunens eller kommunens beslutning.
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1  Rammebetingelser                     

1.1 Formål
Håndbok R611 Trafikkberedskap gjelder for håndtering av uforutsette hendelser på og langs vegen. 

Trafikkberedskap omfatter planlegging, organisering og gjennomføring av tiltak for effektiv håndtering 
av hendelser på veg. med gjennomføring av tiltak menes oppdagelse, verifikasjon, informasjon og 
varsling, samt tiltak for å redusere omfanget og skadevirkningene av hendelsene og gjenopprette 
normalsituasjonen.

Statens vegvesen har som mål å opprettholde høy trafikksikkerhet, god framkommelighet og 
regularitet på vegnettet. Ved en hendelse er det viktig å skjerme arbeid på hendelsesstedet for å unngå 
følgeulykker, redusere varigheten av trafikkforstyrrelsen og informere trafikantene om forsinkelser, 
omkjøringsmuligheter og andre viktige forhold.

1.2 Overordnede dokumenter
1.2.1 Vegtrafikkloven
Både politiet og Statens vegvesen har myndighet til å stenge en veg og dirigere trafikken. For Statens 
vegvesen er dette hjemlet i Vegtrafikkloven § 7 «Særlige forbud mot trafikk». For politiet er myndighet 
til å stenge en veg og omdirigere trafikken hjemlet i Vegtrafikkloven § 9 «Trafikkregulering». 

Politiet kan med hjemmel i Vegtrafikkloven § 9 overprøve Statens vegvesens vedtak. Slike tilfeller skal 
loggføres av Statens vegvesen i henhold til etablerte rutiner.

1.2.2 instruks for statens vegvesen
I Samferdselsdepartementets instruks til Statens vegvesen (datert 15.3.2011), kapittel 3 
«Arbeidsoppgaver», omtales Vegdirektoratets og regionenes bidrag til etatens samlede oppgaveløsning. 
Følgende forhold er relevante for trafikkberedskap:
•	 ha oversikt over risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet for vegnettet, samt arbeide tverrsektorielt med 

beredskapsplanlegging
•	 sørge for nødvendig beredskap for å sikre best mulig fremkommelighet på det viktigste vegnettet 

under ulike påkjenninger

1.2.3 Håndbøker i statens vegvesen
Håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger» er overordnet håndbok R611 
«Trafikkberedskap». Håndbok R610 «Standard for drift og vedlikehold av riksveger» stiller krav til drift 
og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner, inkludert 
vinterdrift.

Oversikt over de mest relevante håndbøkene innen Statens vegvesens som berører forhold rundt 
trafikkbereddskap er gitt nedenfor:
•	 N300	Trafikkskilt
•	 N301	Arbeid	på	og	ved	veg.	Krav	og	retningslinjer	til	varsling	og	sikring
•	 N500	Vegtunneler
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•	 R310	Trafikksikkerhetsutstyr.	Tekniske	krav
•	 R612	Vegmeldingstjenesten
•	 R763	Utarbeidelse	av	konkurransegrunnlag	
•	 V320	Planlegging	og	oppsetting	av	trafikkskilt	
•	 V321	Variable	trafikkskilt
•	 V830	Nasjonalt	vegreferansesystem

Listen viser de viktigste tilgrensende håndbøkene, men er ikke uttømmende. en fullstendig oversikt 
over håndbøker finnes på etatens hjemmeside, www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker.

1.3 Beredskapsplaner i statens vegvesen
Beredskapsplaner på ulike nivåer og innen forskjellige fagområder inngår i Statens vegvesen grunnlag for 
å forebygge og håndtere hendelser på vegnettet. Temavise beredskapsplaner utarbeides av respektive 
fagområder og i henhold til egne krav, og omfatter blant annet:
•	 Vegtunneler
•	 Naturfare	(f.eks.	skred,	flom,	vind,	stormflo,	skogbrann)
•	 Værutsatte	strekninger	(f.eks.	fjelloverganger)
•	 Bruer
•	 Ferjekaier

Denne håndboken stiller krav om at det skal utarbeides en overordnet trafikkberedskapsplan for 
hver region (kapittel 3.2), samt lokale trafikkberedskapsplaner (kapittel 3.3) med beskrivelse av 
stengningslenker og omkjøringsruter. Disse trafikkberedskapsplanene er markert med grønt i figur 1. 
De øvrige planene som er vist i figuren håndteres av respektive fagmiljøer i Statens vegvesen.

Figur 1: Sammenheng mellom planer for beredskap i Statens vegvesen

LOKALE trafikkberedskapsplaner
med beskrivelse av stengningslenker og omkjøringsruter

Tunneler

Naturfare

Bruer
Ferjekaier

Værutsatte strekninger

REGIONAL trafikkberedskap

KRISEPLANER

Normal situasjon Økt beredskap Observasjonsfase Kriseledelse

Trafikkberedskap etter håndbok R611

Beredskaps- og kriseplaner

System for håndtering av kriser og  
alvorlige hendelser i Statens vegvesenTrafikkberedskap

 : :  R A m m e B e T I N G e L S e R
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Stengningslenker og omkjøringsruter skal være felles for alle hendelser på veg som påvirker 
framkommeligheten. Alle beredskapsplaner som er tilknyttet vegnettet skal henvise til stengningslenker 
og omkjøringsruter som er beskrevet i de lokale trafikkberedskapsplanene.

entreprenører med driftskontrakt utfører arbeid på vegne av Statens vegvesen for riksveg, og den aktuelle 
fylkeskommunen for fylkesveg, ved hendelser på veg. Dette skal beskrives i den enkelte kontrakt mellom 
byggherre og entreprenør. 

1.4 system for krisehåndtering i statens vegvesen
For å håndtere katastrofer og krisesituasjoner har Statens vegvesen etablert et System for krisehåndtering. 
Systemet er bygd opp etter en etatsstandard og består av krisehåndbok, kriseplaner, kriserom og 
krisestab. Systemet retter seg mot alle typer kriser som involverer Statens vegvesen, ikke bare hendelser 
på veg.

Planer, rutiner og organisering av trafikkberedskap er et grunnleggende element i alle fasene fra 
normalsituasjon til kriseledelse (figur 2).

Figur 2: Relasjon mellom trafikkberedskap og krisehåndtering

På hvert nivå i Statens vegvesen er det linjeledelsen, representert ved Vegdirektør, regionvegsjef, 
avdelingsdirektør på vegavdeling eller prosjektleder, som tar avgjørelsen om etablering av 
kriseorganisasjon. I noen tilfeller vil hendelser på veg ha et større omfang enn først antatt og gå over i 
en krisesituasjon. Videre håndtering av hendelsen skal da skje i henhold til «System for krisehåndtering».

1.5 Avgrensning for håndboken
en hendelse etter håndbok R611 «Trafikkberedskap» defineres som en uforutsett hendelse eller situasjon 
på eller langs vegen, som påvirker trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller en forhøyet 
ulykkesrisiko.

Aktuelle hendelser kan være:
•	 trafikkulykker
•	 uhell med transport av farlig gods
•	 kjøretøystans 
•	 tap av last eller deler fra kjøretøy som fører til gjenstander, materialer, belegg, søl av oljeprodukter 

eller andre kjemiske produkter mv. i vegbanen som er til hinder eller fare for trafikken
•	 værforhold som har vesentlig betydning for trafikkavvikling eller trafikksikkerhet (gjelder også for 

ferjestrekninger) 
•	 naturfare	(skred	og	flom)LOKALE trafikkberedskapsplaner

med beskrivelse av stengningslenker og omkjøringsruter

Tunneler

Naturfare

Bruer
Ferjekaier

Værutsatte strekninger

REGIONAL trafikkberedskap

KRISEPLANER

Normal situasjon Økt beredskap Observasjonsfase Kriseledelse

Trafikkberedskap etter håndbok R611

Beredskaps- og kriseplaner

System for håndtering av kriser og  
alvorlige hendelser i Statens vegvesenTrafikkberedskap

R A m m e B e T I N G e L S e R  : :      
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•	 skade på bru, tunnel, ferje, veg og vegutstyr av ulike slag
•	 sosial uro (f.eks. uventede demonstrasjoner)
•	 sabotasje, hærverk og terror
•	 arbeidsulykker

Håndtering av planlagte hendelser, som for eksempel vegarbeid, arrangementer, bilberging og øvelser, 
planlegges og gjennomføres etter andre forskrifter og håndbøker. Prinsippene fra håndbok R611 
«Trafikkberedskap» kan likevel anvendes også for planlagte hendelser.

Håndboken gir retningslinjer for Statens vegvesens trafikkberedskap. I tilfeller der Statens vegvesens 
planer for trafikkberedskap går utover riksvegnettet skal dette koordineres med aktuell vegeier. Dette 
gjelder for eksempel der kommunal veg inngår som omkjøringsrute.

Håndboken omfatter den daglige håndteringen av hendelser på veg. Ved større hendelser og i tilfeller 
hvor en hendelse viser seg å ha et større omfang enn først antatt, vil Statens vegvesens System for 
krisehåndtering bli iverksatt. Skillet mellom trafikkberedskap og krisehåndtering er nærmere beskrevet 
i kapittel 1.4. 

Håndboken beskriver trafikkberedskap fra før hendelsen inntreffer og frem til normal trafikkavvikling 
er gjenopprettet. med normal trafikkavvikling menes at trafikken avvikles langs hovedruten, med eller 
uten forsinkelse. Ytterligere fysiske tiltak i etterkant av en hendelse er oppgaver som ligger utenfor 
denne håndboken.

 : :  R A m m e B e T I N G e L S e R
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2  trafikkberedskapsklasser

2.1 Kategorisering av vegnettet
Regionene skal kategorisere vegnettet i trafikkberedskapsklasser.

Vegens samfunnsmessige betydning skal ligge til grunn for inndeling i trafikkberedskapsklasser. 
Kategorisering i trafikkberedskapsklasser skal ta utgangspunkt i behov for trafikkberedskap på 
strekningen. Det er spesielt viktig å vurdere trafikkberedskapsklasse i forhold til utrykningstid.

Det skal gjøres en samlet vurdering av vegnettet ved kategorisering i trafikkberedskapsklasser. 
Trafikkvolum er ikke eneste kriterium for en vegs eller streknings viktighet. Følgende skal vurderes:
•	 Trafikkvolum (ÅDT)
•	 Viktighet for næringstransport
•	 Bruksklasse
•	 Vegstandard
•	 Vegkategori 
•	 Trafikksammensetning (lette/ tunge kjøretøy, næringstransport, farlig gods, kollektivtrafikk mm.)
•	 Rushtidsproblematikk
•	 Klima, vær- og føreforhold
•	 Tilgjengelige omkjøringsmuligheter
•	 Gjentagende forekomst av hendelser med betydning for trafikkavvikling og trafikksikkerhet
•	 Kritiske punkt/ strekninger (værutsatte strekninger, tunneler, bruer, naturfare o.a.)
•	 Kritisk infrastruktur og vegens samfunnskritiske funksjon (kraftforsyning, vann/ avløp, drivstoff-

forsyning, matforsyning, helsesektoren og nødetatenes behov)

Vegnettet skal kategoriseres i fire ulike trafikkberedskapsklasser (kapittel 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5). 

Det skal ikke forekomme hyppig skifte av trafikkberedskapsklasse langs en transportrute/ 
vegstrekning. Naturlig sammenhengende strekninger av tilnærmet lik karakter skal tilhøre samme 
trafikkberedskapsklasse. Skifte av trafikkberedskapsklasse skal gjøres i tilknytning til knutepunkt for 
aktuelle omkjøringsruter.

Kategorisering av veger som krysser fylkes- eller regionsgrense skal koordineres med tilliggende 
vegavdeling eller region for å sikre ensartet trafikkberedskapsnivå. 

Vegnett kategorisert i trafikkberedskapsklasser skal lagres i NVDB.

Hver trafikkberedskapsklasse har spesifikke krav til trafikkberedskap og omkjøringsruter. Tiltak for å 
ivareta kravene skal beskrives i trafikkberedskapsplaner.

2.2 trafikkberedskapsklasse 1
Trafikkberedskapsklasse 1 (TBK1) skal benyttes for de mest trafikkerte vegene i de største byområdene 
samt veger som inngår i viktige transportkorridorer med høye krav til framkommelighet og regularitet.

TBK1 skal deles i:
•	 TBK1a – vegnett i klasse TBK1 som er tilrettelagt for å iverksette omkjøringsrute ved hjelp av variable 

skilt som fjernstyres fra VTS 
•	 TBK1b – vegnett i klasse TBK1 hvor iverksetting av omkjøringsrute etableres manuelt

T R A F I K K B e R e D S K A P S K L A S S e R  : :      
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Det er særlig viktig å opprettholde framkommeligheten på vegnettet som inngår i TBK1. mindre hendelser 
vil i perioder med høy trafikkbelastning føre til avviklingsproblemer og store forsinkelser. På dette 
vegnettet er det viktig med rask respons og iverksetting av tiltak for å opprettholde trafikkavviklingen.

For TBK1 skal omkjøringsruter kunne etableres raskt. Krav gitt for TBK1a gjelder for vegnett hvor 
omkjøring kan etableres fra VTS med styrbare variable skilt. På dette vegnettet skal omkjøringsruter 
kunne iverksettes umiddelbart. For vegnettet i TBK1b skal krav til etablering av omkjøringsrute beskrives 
i lokale trafikkberedskapsplaner.

For vegnett i TBK1 skal det være permanente omkjøringsruter som er gjennomgående skiltet. 

tabell 1: trafikkberedskapsklasse 12

tBK1
Høyt trafikkberedskapsnivå
 

type vegnett
Det mest høytrafikkerte vegnettet i eller nær byområder. Veger som inngår i viktige 
transportkorridorer. Veger med høy samfunnskritisk funksjon. Alle veger med ÅDT over 
20.000 kjt/døgn

Særlig viktig å opprettholde god framkommelighet og regularitet

Mindre hendelser fører raskt til store konsekvenser for trafikkavviklingen, og forsinkelser kan 
vedvare i lang tid etter at normalsituasjonen er gjenopprettet

tilgjengelig 
datagrunnlag Kvalitet

Vær- og føreforhold Det skal være stor grad av kontinuerlig innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data om vær- og førefohold

Trafikkforhold VTS skal ha god oversikt over trafikksituasjon på aktuelle 
strekninger til enhver tid

Hendelser Det skal være rask deteksjon av alle hendelser

 

tiltak
Tid på døgnet Hendelse meldes i tiden Utrykningstid

Natt kl. 2200–0530 Mindre enn 1 time

Overgang natt/dag kl. 0530–0600 Innen kl. 0630

Dag og kveld kl. 0600–2200 Mindre enn 0,5 time

Ferdig etablert omkjøringsrute Skilting av omkjøringsrute Tiltakstid3

TBK1a Skal ha variable skilt som 
kan fjernstyres fra VTS Umiddelbart

TBK1b I henhold til godkjent 
skiltplan

Beskrives i lokale 
trafikkberedskapsplaner

2  TBK 1a er vegnett som er utstyrt med variable skilt for å iverksette omkjøring fra VTS 
3  Tid fra hendelse er oppdaget og verifisert til omkjøringsrute er etablert

 : :  T R A F I K K B e R e D S K A P S K L A S S e R
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2.3 trafikkberedskapsklasse 2
Overordnet vegnett og viktige regionale ruter for næringstransport (som ikke tilfredsstiller kriteriene for 
TBK1) skal kategoriseres i trafikkberedskapsklasse 2 (TBK2).

TBK2 skal benyttes for vegnett hvor det er viktig å opprettholde god framkommelighet og trafikkavvikling, 
både med hensyn på vegens samfunnsmessige betydning og som transportkorridor for næringstransport 
med høye krav til forutsigbarhet. Rask respons og iverksetting av tiltak for å opprettholde trafikkavviklingen 
er viktig, men ikke like kritisk som for TBK1.

tabell 2: trafikkberedskapsklasse 2

tBK2
Middels trafikkberedskapsnivå
 

type vegnett
Overordnet vegnett og viktige regionale ruter (transportkorridorer). Veger med middels 
samfunnskritisk funksjon

Viktig å opprettholde god framkommelighet og trafikkavvikling

Små og store hendelser vil gi konsekvenser for trafikkavviklingen

tilgjengelig 
datagrunnlag Kvalitet

Vær- og føreforhold Det bør være kontinuerlig innsamling og tilgjengeliggjøring 
av data om vær- og føreforhold

Trafikkforhold VTS bør ha overordnet oversikt over trafikksituasjonen på 
aktuelle strekninger

Hendelser
Informasjon om hendelser er i hovedsak basert på 
innrapportering til VTS. Det bør være rask deteksjon av 
hendelser av betydning for trafikkavvikling.

 

tiltak
Tid på døgnet Hendelse meldes i tiden Utrykningstid

Natt kl. 2200–0500 Mindre enn 2 timer

Overgang natt/dag kl. 0500–0600 Innen kl. 0700

Dag og kveld kl. 0600–2200 Mindre enn 1 time

Ferdig etablert omkjøringsrute Skilting av omkjøringsrute Tiltakstid

TBK2 I henhold til godkjent 
skiltplan

Beskrives i lokale 
trafikkberedskapsplaner

T R A F I K K B e R e D S K A P S K L A S S e R  : :      
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2.4 trafikkberedskapsklasse 3
Veger som er av betydning for næringstransport, men  som  ikke er kategorisert i TBK1 eller TBK2, 
skal kategoriseres i trafikkberedskapsklasse 3 (TBK3). Dette vil i hovedsak være deler av vegnettet 
som kjennetegnes av mindre trafikkvolum og/ eller lav andel næringstransport og med begrenset 
samfunnskritisk funksjon.

tabell 3: trafikkberedskapsklasse 3

tBK3
lavt trafikkberedskapsnivå
 

type vegnett
Veger med lav samfunnskritisk funksjon

Strekninger med lavt trafikkvolum eller lav andel næringstransport med særskilt behov for 
forutsigbar framkommelighet

Mindre hendelser gir små konsekvenser for trafikkavviklingen, og for forutsigbarhet for 
næringstransport. Store hendelser vil gi konsekvenser for fremkommelighet

tilgjengelig 
datagrunnlag Kvalitet

Vær- og føreforhold Bør ha generell oversikt over vær- og føreforhold

Trafikkforhold VTS bør ha oversikt over eksisterende trafikkforhold  
i tilknytning til kritiske deler av vegnettet

Hendelser Basert på innmelding til VTS

 

tiltak
Tid på døgnet Hendelse meldes i tiden Utrykningstid

Natt kl. 2200–0430 Mindre enn 3 timer

Overgang natt/dag kl. 0430–0600 Innen kl. 0730

Dag og kveld kl. 0600–2200 Mindre enn 1,5 time

Ferdig etablert omkjøringsrute Skilting av omkjøringsrute Tiltakstid

TBK3 I henhold til godkjent 
skiltplan

Beskrives i lokale 
trafikkberedskapsplaner

 : :  T R A F I K K B e R e D S K A P S K L A S S e R
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2.5 trafikkberedskapsklasse 4
Øvrige veger som ikke er kategorisert i TBK1, TBK2 eller TBK3 skal kategoriseres i trafikkberedskapsklasse 
4 (TBK4).

tabell 4: trafikkberedskapsklasse 4

tBK4
laveste trafikkberedskapsnivå
 

type vegnett
Veger med lite trafikk og lav andel næringstransport

tilgjengelig 
datagrunnlag Kvalitet

Vær- og føreforhold Ingen spesielle krav

Trafikkforhold Ingen spesielle krav

Hendelser Basert på innmelding til VTS

 

tiltak
Tid på døgnet Hendelse meldes i tiden Utrykningstid

Natt kl. 2200–0400 Mindre enn 4 timer

Overgang natt/dag kl. 0400–0600 Innen kl. 0800

Dag og kveld kl. 0600–2200 Mindre enn 2 timer

Ferdig etablert omkjøringsrute Skilting av omkjøringsrute Tiltakstid

TBK4 I henhold til godkjent 
skiltplan

Beskrives i lokale 
trafikkberedskapsplaner

T R A F I K K B e R e D S K A P S K L A S S e R  : :      
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3  trafikkberedskapsplaner
3.1 generelt
Regionen skal etablere regionale og lokale trafikkberedskapsplaner for håndtering av uforutsette 
hendelser på veg. Trafikkberedskapsplanene skal godkjennes av regionvegsjefen.

Trafikkberedskapsplanene skal være koordinert med andre interne beredskapsplaner i Statens 
vegvesen. Det skal henvises til aktuelle temavise beredskapsplaner i de regionale og i de lokale 
trafikkberedskapsplanene. 

Regionene er ansvarlige for å samordne sine beredskapsplaner og koordinere innsats over regionsgrenser 
når dette er nødvendig. I tillegg skal Vegdirektoratet varsles når det er behov for koordinering på nasjonalt 
nivå.

Omkjøringsrutene som defineres i lokale trafikkberedskapsplaner skal også brukes i andre 
beredskapsplaner i Statens vegvesen.

Politi, brannvesen, AmK og eventuelt berørte kommuner bør inviteres til å bidra i utarbeidelse av 
trafikkberedskapsplanene.

entreprenørens ansvar ved trafikkberedskap skal fremgå av driftskontrakten.

Alle trafikkberedskapsplaner skal revideres når endrede forhold tilsier det, ved endringer i vegnettet eller 
ved oppstart av ny driftskontraktsperiode. Trafikkberedskapsplaner skal som minimum gjennomgås 
hvert femte år. Varslingsplanene skal holdes løpende ajour.

3.2 Regional trafikkberedskapsplan
Hver region skal utarbeide en overordnet regional trafikkberedskapsplan for hendelser på 
veg. Trafikkberedskapsplanen skal beskrive Statens vegvesens roller og ansvar i tilknytning til 
trafikkberedskap,	samt	grenseflatene	mot	eksterne	aktører.	

Den regionale trafikkberedskapsplanen skal inneholde:
•	 Oversikt over vegnettet kategorisert i trafikkberedskapsklasser (se kapittel 2)
•	 Beskrivelse av Statens vegvesens roller og ansvar for trafikkberedskap (se kapittel 5), med 

beskrivelse av hvordan beredskapen i regionen er organisert (inkl. organisering av trafikkberedskap, 
byggherreberedskap og kriseberedskap)

•	 Beskrivelse av generelle informasjonsrutiner (se kapittel 5)
•	 Regionens varslingsplan (se kapittel 6)
•	 Krav til øvelser (se kapittel 8)
•	 Andre forhold tilknyttet trafikkberedskap i regionen (spesielle utfordringer, ansvarsforhold mot 

tilstøtende region etc.)
•	 Oversikt over lokale trafikkberedskapsplaner i regionen, med beskrivelse av hvor oppdaterte planer 

er tilgjengelig
•	 Oversikt over spesielle beredskapsplaner i regionen (naturfare, værutsatte strekninger, tunneler 

m.fl.),	med	beskrivelse	av	hvor	oppdaterte	planer	er	tilgjengelig
•	 Distribusjonsliste

Kapittelinndeling for regional trafikkberedskapsplan er vist i vedlegg 2. 

 : :  T R A F I K K B e R e D S K A P S P L A N e R
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3.3 lokale trafikkberedskapsplaner
Regionen skal utarbeide lokale trafikkberedskapsplaner for vegnettet i regionen. Trafikk-
beredskapsplanene skal beskrive tiltak for å opprettholde trafikkavviklingen, inkludert retningslinjer 
for	å	stenge	veg,	iverksette	omkjøring	eller	etablere	tovegstrafikk	i	en	kjørebane	på	flerfeltsveg.	Lokale	
trafikkberedskapsplaner skal inneholde beskrivelse av stengningslenker og omkjøringsruter.

en lokal trafikkberedskapsplan skal dekke en strekning eller et område . Stengningslenker som inngår i 
to områder må beskrives i begge de lokale trafikkberedskapsplanene. Lokale trafikkberedskapsplaner 
for strekninger og områder dekker samlet hele vegnettet i regionen og skal inngå i den regionale 
trafikkberedskapsplanen. 

For veger i TBK1 skal det utarbeides strekningsvise lokale trafikkberedskapsplaner. Regionen skal 
vurdere hensiktsmessig lengde for strekningene. Planen skal utarbeides mellom naturlige knutepunkter 
i vegnettet, og hele strekningen skal være i samme trafikkberedskapsklasse. 

Det skal utarbeides strekningsvis eller områdevis lokal trafikkberedskapsplan for veger i TBK2 og TBK3. 
Det kan utarbeides lokal trafikkberedskapsplan for veger i TBK4. 

Lokale trafikkberedskapsplaner skal inneholde:
•	 Detaljerte omkjøringsruter med stengningslenker, skiltplaner samt andre nødvendige tiltak, inkludert 

etablering av midlertidige ferjesamband 
•	 Kriterier for å stenge og åpne veg, samt iverksette omkjøring
•	 Rutiner for å håndtere brudd i kommunikasjon til tekniske systemer
•	 Rutiner for å håndtere utfall av telenett (brudd på samband)
•	 Oversikt over skiltlagre som kan disponeres av entreprenør
•	 Oversikt over trafikkstyringsobjekter (skiltstyring, bommer etc.)
•	 eventuelt detaljering av roller og ansvar som er beskrevet i regional trafikkberedskapsplan
•	 eventuelt detaljering av varslings- og informasjonsrutiner som er beskrevet i regional 

trafikkberedskapsplan
•	 Oversikt over andre beredskapsplaner på strekningen, og hvor disse finnes tilgjengelig
•	 Distribusjonsliste

Kapittelinndeling for lokale trafikkberedskapsplaner er vist i vedlegg 3.

3.4 Distribusjon
Oppdaterte trafikkberedskapsplaner skal være tilgjengelige på elektronisk format for alle parter som 
har behov for disse.

Trafikkberedskapsplanene skal gjøres tilgjengelig for entreprenører med ansvar for trafikkberedskap. 
entreprenørens ansvar skal fremgå av driftskontrakten.

Trafikkberedskapsplanene skal inneholde en liste over mottagere. Ved revisjoner skal oppdaterte planer 
gjøres tilgjengelig for alle mottagere på distribusjonslisten.
 

4  Et	område	omfatter	en	eller	flere	driftskontrakter

T R A F I K K B e R e D S K A P S P L A N e R  : :      
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4  Faser i trafikkberedskap
Tabell 5 beskriver Statens vegvesens oppgaver og ansvar i tilknytning til en inntruffet hendelse på 
veg. Tabellen viser utvikling over tid for håndtering av en hendelse, innenfor Statens vegvesens 
ansvarsområde. For noen aktiviteter vil andre etater ha hovedansvar, men gjennomføring skjer i 
samarbeid med Statens vegvesen. Ikke alle aktiviteter vil være relevante for alle typer hendelser.

tabell 5: Faser i trafikkberedskap

Fase Aktivitet

Forberedende fase

Utarbeide og vedlikeholde planverk

Dimensjonere og tilrettelegge organisering

Planlegge og gjennomføre øvelser

Oppdage hendelse
Oppdage eller motta informasjon om hendelse

Iverksette umiddelbare sikkerhetstiltak for å beskytte trafikanter og 
unngå skadeutvikling

Verifisere hendelse og 
vurdere omfang

Verifisere type hendelse

Verifisere stedfesting

Avklare ressursbehov, hvilke aktører som må involveres og tiltak som 
må iverksettes

Varsle Avklare ressursbehov, hvilke aktører som må involveres og tiltak som 
må iverksettes

Tiltak og oppfølging

Sikre hendelsesstedet

Hindre skadeutvikling og følgeulykker

Sikre framkommelighet for nødetater

Beskytte eiendom og infrastruktur

Beskytte miljøet

Informere trafikanter

Ivareta trafikkavviklingen, etablere omkjøringsrute

Reparere og utbedre
Midlertidig reparasjon av vegutstyr, rekkverk etc.

Opprydning i vegbanen

Gjenopprette 
normalsituasjon

Sørge for at trafikkavviklingen gjenopprettes til normalt nivå

Informasjon til trafikanter

Normalsituasjon
Normalsituasjon er gjenopprettet

Evaluering og læring

Hendelsens omfang og varighet, og dermed dens innvirkning på trafikken, vil variere sterkt. mindre 
hendelser kan være så kortvarige at trafikken har vendt tilbake til normal avvikling før det har oppstått 
behov for å sette inn trafikkregulerende tiltak. Andre hendelser kan medføre stengning av vegen i lengre 
perioder med behov for omfattende omkjøringsalternativer. 

Omfang og varighet av hendelsen vil være avgjørende for den strategi som velges for håndtering.

 : :  F A S e R  I  T R A F I K K B e R e D S K A P
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5  Oppgaver og ansvar
5.1 statens vegvesens oppgaver
Regionene skal ha rutiner for å håndtere og følge opp hendelser hele døgnet. 

Regionene skal ha døgnkontinuerlig trafikkberedskap med nødvendige fullmakter til å fatte vedtak 
tilknyttet stengning og åpning av veger, til å iverksette omkjøring og håndtere hendelsen. Regionvegsjefen 
skal utarbeide nødvendige fullmakter og delegere myndighet.

VTS skal være kontaktpunkt mellom Statens vegvesen og politiet, andre redningsinstanser, 
organisasjoner og publikum hele døgnet, året rundt.

Statens vegvesen og politiet har myndighet til å stenge en veg og omdirigere trafikken dersom dette er 
påkrevet i forbindelse med en hendelse (kapittel 1.2.1). Slike vedtak skal loggføres av VTS.

Statens vegvesen skal gjennom sine entreprenører og/eller med egne ressurser utføre følgende 
aktiviteter ved hendelser på veg:
•	 sikre og skilte hendelsesstedet, samt skilte eventuell omkjøringsrute 

Hendelsesstedet skal sikres så raskt som mulig for å unngå følgeulykker. 
Arbeidet skal utføres som beskrevet i lokale trafikkberedskapsplaner.

•	 informere trafikanter som er eller blir påvirket av hendelsen, samt trafikanter som er på 
veg mot hendelsesstedet og som kan benytte alternative vegruter 
Trafikantene har behov for informasjon om forsinkelser og hindringer, samt omkjøringsmuligheter 
i forbindelse med hendelser. Informasjonen skal være tilpasset alle kjøretøygrupper. Distribusjon 
av	veg-	og	trafikkmeldinger	skal	skje	fra	VTS	for	å	nå	ut	til	flest	mulig	trafikanter	som	er	eller	vil	bli	
påvirket av hendelsen.

•	 Utføre opprydding og reparasjonsarbeid på stedet 
Gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne gjenopprette normalsituasjonen.

•	 Bistå politiet og Havarikommisjonen med kjøretøytekniske og veg- og trafikkfaglige 
undersøkelser med tanke på senere avklaring av årsaksforhold og skyldspørsmål

Ledelsen skal koordinere informasjon i forbindelse med ulykker og andre større hendelser som fører til 
stor medieoppmerksomhet5. VTS skal distribuere viktig veg- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen 
i henhold til håndbok R612 «Vegmeldingstjenesten». Kommunikasjonsenhetene i Statens vegvesen 
skal bistå VTS ved behov. Informasjonsrutiner som er relevante for trafikkberedskap skal beskrives og 
inngå i trafikkberedskapsplanene.

Statens vegvesens rolle, ansvar og organisering skal beskrives i regional trafikkberedskapsplan, og 
om nødvendig detaljeres i lokale trafikkberedskapsplaner.

5.2 samarbeid med eksterne aktører
Samvirkeprinsippet6 stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for 
å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, 
beredskapsplanlegging og krisehåndtering. 

Statens vegvesen skal ha tett samarbeid med politiet og andre eksterne aktører for at håndtering av 
hendelser på veg skal fungere best mulig. Relevant informasjon mellom Statens vegvesen og eksterne 
aktører skal formidles til VTS for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og effektiv håndtering av hendelsen.

5  Ref. Statens vegvesens retningslinjer for mediekontakt
6   meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet

O P P G A V e R  O G  A N S V A R  : :      
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Ved hendelser er det viktig at politiet og redningsetatene raskt kan komme i kontakt med VTS. Statens 
vegvesen skal oppgi egne telefonnummer som kan benyttes og er unntatt offentlighet. Ved behov kan 
det opprettes direkte kontakt mellom politi og Statens vegvesen eller entreprenør på hendelsesstedet.

I de tilfeller hvor politiet er på hendelsesstedet vil de være innsatsleder. Dersom annen nødetat er først 
på hendelsesstedet, stiller de som innsatsleder til politiet overtar. Statens vegvesens representanter 
på hendelsesstedet skal forholde seg til innsatsleder. 

Politiet har det overordnede ansvaret for trafikkregulering når hendelser oppstår. Statens vegvesen har 
likevel et selvstendig ansvar for at trafikken avvikles på en mest mulig effektiv og sikker måte, og skal 
stille sin kompetanse og sine ressurser til disposisjon for politiet for å ivareta trafikkavviklingen.

Regionen skal avholde regelmessige kontaktmøter med politiet hvor også VTS deltar. Der det er aktuelt 
bør også andre berørte instanser, f.eks. brannvesen og Akutt medisinsk Kommunikasjonssentral (AmK), 
trekkes inn.

 

 : :  O P P G A V e R  O G  A N S V A R
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6  Varsling
Regionvegkontoret skal sørge for at det finnes oppdaterte varslingsplaner for å håndtere hendelser på 
og langs veg hele døgnet. Regionvegkontoret skal sikre at VTS har oversikt over fungerende ledere og 
aktuelle ressurspersoner på regions- og vegavdelingsnivå.

Politiet har en sentral rolle ved varsling av hendelser på veg og er ofte den som blir varslet først ved 
ulykker og katastrofer. Andre redningsinstanser som ambulanse eller brannvesen kan også bli varslet 
om hendelser. Politiet har et overordnet ansvar for videre varsling.

Innen Statens vegvesen har VTS en viktig rolle i all intern og ekstern varsling. VTS skal varsle politiet 
og berørte redningsetater dersom Statens vegvesen først mottar informasjon om alvorlige hendelser.

Det skal utarbeides varslingsplaner som sikrer at redningsetater, entreprenører, ledelsen, byggherre 
og annet aktuelt personell i Statens vegvesen varsles om hendelser på veg. Varslingsplanen skal 
inngå i regional trafikkberedskapsplan, og detaljeres i lokale trafikkberedskapsplaner. eksempel på 
varslingsplan er vist i figur 3. Telefonnummer i varslingsplanene skal ikke spres.

Figur 3: eksempel på varslingsplan

V A R S L I N G  : :      
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7  Planlegging av omkjøringsruter
7.1 Vurdering av vegsystemets sårbarhet
Som grunnlag for trafikkberedskapsplaner og omkjøringsruter skal det gjennomføres jevnlige risiko- og 
sårbarhetsanalyser, hvor sårbarhetspunkter på vegnettet lokaliseres. Resultater fra sårbarhetsanalysen 
i SAmROS Veg7  er et viktig grunnlag for arbeidet med trafikkberedskap.

Sårbarhetspunkter	med	betydning	for	trafikkberedskap	kan	f.eks	være	tunneler,	skred-	og	flomutsatte	
strekninger, værutsatte strekninger, ferjesamband, bruer eller sjøfyllinger samt veger med lang eller 
ingen omkjøringsmulighet.

Det skal vurderes hvilke hendelser som kan forventes å inntreffe, sammenholdt med statistikk som viser 
hvilke hendelser som normalt sett inntreffer på strekningen (frekvens, omfang og varighet), og som kan 
lede til at vegen blir stengt og omkjøring må iverksettes.

Vurdering av vegsystemets sårbarhet skal legges til grunn for å kartlegge omkjøringsruter og utarbeide 
trafikkberedskapsplaner. 

7.2 Kartlegge problempunkter på omkjøringsruter
Alle omkjøringsrutene skal gjennomgås for å kartlegge punkter i vegnettet som begrenser 
omkjøringsmulighetene. Dette kan bl.a. være:
•	 sårbarhetspunkter med betydning for trafikkberedskap (se kapittel 7.1)
•	 vegstandard, horisontal og vertikalkurvatur
•	 strekninger eller bruer med lavere tillatt aksellast, totalvekt eller kjøretøy-/ vogntogdimensjoner, 

spesielt med hensyn til modulvogntog, mobilkraner, tømmervogntog og spesialtransporter m.m.
•	 punkter med høyde- eller breddebegrensninger
•	 strekninger med lokale miljøproblemer
•	 strekninger med lokale trafikksikkerhetsutfordringer
•	 ulykkespunkter/ -strekninger 
•	 vegkryss med dårlig kapasitet
•	 stigninger, strekninger og punkter som er vanskelig å trafikkere på vinterstid
•	 ferjestrekninger

Ved kartlegging av omkjøringsruter skal det foretas en vurdering av fordeler og ulemper ved ulike 
alternativer. Det skal legges vekt på konsekvensene for beboerne langs vegen, slik at disse ikke utsettes 
for uakseptable sikkerhetsforhold. 

Gjennom kartlegging og befaring skal det avgjøres om vegen har tilfredsstillende standard til å bli benyttet 
som omkjøringsrute. eventuelt om tiltak må iverksettes før den kan benyttes som omkjøringsrute for 
alle kjøretøy, eller for noen kjøretøygrupper, som går på hovedruten.

Alle foreslåtte omkjøringsruter skal befares med representanter fra Statens vegvesen. Politiet og aktuell 
vegeier skal inviteres til å delta på befaringen. 
 
Omkjøringsrutene bør fortrinnsvis tillate alle typer kjøretøy. I samarbeid med veglisteansvarlig skal det 
lages en oversikt over punkter og strekninger med lavere tillatt vekter og dimensjoner enn hovedruten. 
Veglisteansvarlig skal avklare med vegeier om det kan tillates midlertidig høyere vekter og dimensjoner. 
Oversikten skal sorteres pr stengningslenke (se kap 7.4) og sendes regionsvis til veglisteansvarlig i 
Vegdirektoratet for forskriftsfesting. Senere endringer av omkjøringsruter skal meldes til veglisteansvarlig. 

7  SAmROS - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i samferdselssektoren

 : :  P L A N L e G G I N G  A V  O m K J Ø R I N G S R U T e R



24

R 6 1 1  T R a f i k k b e R e d s k a p

Hvis omkjøringsruten blir lang pga. begrensninger for tunge kjøretøy, skal det vurderes om det finnes 
en kortere rute bare for personbiler. 

Ved kartlegging av omkjøringsruter skal behovet for midlertidige hvileplasser for tungtrafikk 
vurderes. Tilgjengelighet til evt. midlertidige hvileplasser langs omkjøringsrutene skal beskrives i 
trafikkberedskapsplanene.

Ved valg av omkjøringsruter skal hensynet til framkommelighet for alle typer utrykningskjøretøy 
vektlegges. 

Lokal trafikkberedskapsplan skal beskrive omkjøringsmulighet for ekstra tunge, brede eller lange kjøretøy 
(inkludert modulvogntog, mobilkraner, tømmervogntog og spesialtransport). Dersom omkjøringsruten 
ikke kan benyttes av disse kjøretøyene skal alternative tiltak beskrives i trafikkberedskapsplanene (f.eks 
oppstillingsplasser).

Omkjøringsruten bør ha forutsetninger for å avvikle trafikken fra hovedruten hele året. eventuelle 
supplerende tiltak som må gjennomføres før omkjøring kan iverksettes skal defineres i lokale 
trafikkberedskapsplaner (for eksempel forsterket vinterdrift, reguleringer).

For omkjøringsruter som krysser regionsgrenser skal kartlegging av problempunkter og planlegging 
av omkjøringsveg koordineres mellom aktuelle regioner. Dette er spesielt viktig for overordnede 
omkjøringsruter	som	kan	berøre	flere	regioner.

Når en omkjøringsrute inneholder en ferjestrekning skal det gjøres en vurdering av økt trafikk på 
ferjesamband som følge av at omkjøring blir iverksatt, og om mulighet for å sette inn ekstra ferjer. Dette 
er forhold som skal beskrives i lokal trafikkberedskapsplan.

7.3 Kontakt med eksterne aktører tilknyttet  
 omkjøringsruter
I tilfeller hvor det er nødvendig å benytte fylkeskommunale, kommunale eller private veger 
som omkjøringsveger skal aktuelle vegeiere involveres i arbeidet med omkjøringsruter og 
trafikkberedskapsplaner.

Omkjøringsveger bør ikke gå forbi skoler, barnehager, sykehus osv. Hvis dette ikke er til å unngå skal 
saken tas opp med aktuell vegeier og sikringstiltak skal vurderes gjennomført. 

Omkjøringsruter som krysser riksgrensen skal avklares med det aktuelle lands myndigheter på forhånd. 
Tollmyndighetene skal kontaktes for formelle avklaringer. 

Brukere av eiendommer langs omkjøringsrutene bør informeres enten direkte eller gjennom media, slik at 
de er forberedt på at det plutselig kan oppstå betydelig mer trafikk. Hvor omfattende informasjon som er 
nødvendig, er avhengig av hva som er den normale trafikkbelastningen på vegen og de trafikkmengder 
som forventes som følge av omkjøring. 

7.4 stengningslenker og omkjøringsruter
Veger som inngår i lokale trafikkberedskapsplaner skal inndeles i stengningslenker. en stengningslenke 
er	en	delstrekning	av	en	veg	mellom	to	eller	flere	kryss,	hvor	det	finnes	alternativ	omkjøringsrute	(se	figur	
4). Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. 

P L A N L e G G I N G  A V  O m K J Ø R I N G S R U T e R  : :      
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Figur 4: Stengningslenker med overordnet og lokal omkjøringsrute

Stengningslenkene skal nummereres fortløpende i metreringsretningen etter følgende prinsipp:
•	 Første to siffer angir fylkesnummer
•	 De syv neste bokstaver og sifre angir vegkategori, vegstatus og vegnummer
•	 De tre siste sifre angir stengningslenkenummer

Dette illustreres med følgende eksempel:
Oppland – e6 – stengningslenke 8: 05 – eV00006 – 008

Start- og sluttpunkt for hver stengningslenke skal defineres med hp/meterverdi som grunnlag for 
registrering i NVDB.

Inndeling i stengningslenker skal inngå som grunnlag for å beskrive omkjøringsruter i lokale 
trafikkberedskapsplaner. en oversikt over stengningslenker skal vises i regional trafikkberedskapsplan.

For vegnett i TBK1 bør det etableres planer for både overordnede og lokale omkjøringsruter (se figur 
4).	Lokale	omkjøringsruter	kan	være	alternative	veger	mellom	to	eller	flere	kryss	på	en	hovedveg,	
og det kan etter nærmere vurderinger aksepteres lavere standard enn på hovedvegen. Overordnet 
omkjøringsrute bør ha tilnærmet samme standard som hovedvegen, men kan ha lengre reisetid. Ved å 
aktivere overordnet omkjøringsrute vil det bli mindre trafikk i retning mot hendelsesstedet og på lokal 
omkjøringsrute.

For vegnett i TBK2 og TBK3 skal det som minimum defineres en alternativ omkjøringsrute. Det stilles 
ikke særskilte krav til omkjøringsruter for vegnett i TBK4.

Dersom omkjøringsruter ikke eksisterer skal kompenserende tiltak beskrives i lokale 
trafikkberedskapsplaner (f.eks. kortere utrykningstid, ekstra utstyr).

Omkjøringsrutene skal beskrives som vist i tabell 6 (se eksempel i vedlegg 1).

 : :  P L A N L e G G I N G  A V  O m K J Ø R I N G S R U T e R

Stengningslenke X Stengningslenke ZStengningslenke Y

Hovedrute
Lokal omkjøringsr u te

Overordnet omkjøringsrute
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tabell 6: Beskrivelse av omkjøringsruter

type Framstillingsmåte

Oversiktskart Kart som viser stengningslenker og omkjøringsruter for hver aktuell 
veg

Detaljkart

Kart for hver stengningslenke og omkjøringsruter på en veg, eventuelt 
flere stengningslenker/-omkjøringsruter på en veg som viser: 
•	 stengningslenke(r) med viktige stedsnavn/navn på vegkryss 
•	 omkjøringsrute for hver stengningslenke med viktige stedsnavn/

navn på vegkryss, vegnummer og eventuelt omkjøringsrutenummer

Detaljert beskrivelse

Detaljer for hver lenke og omkjøringsrute med angivelse av: 
•	 nummer på stengningslenke og evt. omkjøringsrute 
•	 Hp/ meterverdi for start- og sluttpunkt for stengningslenken
•	 viktige stedsnavn og navn på viktige vegkryss på stengningslenke 

og omkjøringsrute 
•	 vegnummer på omkjøringsrute
•	 lengde i km på omkjøringsrute
•	 tillegg i reisetid i forhold til reisetid på stengningslenken (normal 

reisetid)
•	 vegens kapasitet (kjt/t)
•	 kjøretøyrestriksjoner på omkjøringsrute mht aksellast vinter, vår og 

sommer, samt høyde-, bredde- og lengdebegrensninger

Skiltplan For viktige vegkryss på omkjøringsruten (se kapittel 7.5).

mulighet for å opprette midlertidige ferjekaier og ferjesamband ved langvarige stengninger skal vurderes 
og beskrives i lokale trafikkberedskapsplaner. Alle ferjekaier som brukes i beredskapssammenheng 
skal til en hver tid kunne betjene aktuelle ferjer.

Alle omkjøringsruter skal være registrert i NVDB.

7.5 skiltplaner for omkjøringsruter
Omkjøringsruter for vegnett i TBK1 skal være permanente og ha gjennomgående vegvisning. For vegnett 
i TBK2 og TBK3 bør det etableres tilstrekkelig fast vegvisning langs omkjøringsruten til at omskilting 
kan gjennomføres raskt. Det stilles ikke særskilte krav til skilting av omkjøringsrute for vegnett i TBK4.

Regionen skal utarbeide og vedta en skiltplan for hver omkjøringsrute. Vegvisningen skal være detaljert 
nok til at trafikantene blir entydig ledet gjennom omkjøringsruten. Skiltplanen skal vise permanente 
vegvisningsskilt, variable skilt eller klappskilt som må aktiveres, samt eventuelle midlertidige skilt som 
må settes ut. Det skal også vurderes hvordan og i hvilken grad det skal skiltes utover det vegnettet 
som er direkte berørt av hendelsen. Skiltplanen skal utarbeides i samråd med politiet og kommunene.

Skiltplaner for omkjøringsruter skal inngå i den lokale trafikkberedskapsplanen.

P L A N L e G G I N G  A V  O m K J Ø R I N G S R U T e R  : :      
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7.6 Vegstengning og kriterier for å iverksette omkjøring
Det er viktig å tidlig avklare omfanget av hendelsen og anslå omtrent hvor lenge vegen må holdes 
stengt. effekten av omkjøring ved kortvarige stengninger kan være begrenset. I tillegg vil trafikantene 
ofte oppleve omkjøring som en ulempe. Det bør tilstrebes å holde vegen åpen samtidig som sikkerheten 
ivaretas. Dersom vegen må stenges bør den åpnes igjen så raskt som mulig.

Kriterier for å stenge vegen og iverksette omkjøring skal inngå i lokale trafikkberedskapsplaner. Vurdering 
av ulike hendelsers karakter og varighet skal legges til grunn, sammen med omkjøringsrutens lengde 
og standard. Det skal også vurderes hvor lenge det er akseptabelt at trafikken ledes langs den aktuelle 
omkjøringsruten.

Stengning av vegen, enten ved hendelsesstedet eller ved startpunkt for omkjøringsruten, 
skal gjennomføres i henhold til på forhånd godkjente arbeidsvarslingsplaner som er basert på 
prinsippene fra håndbok N301 Arbeid på og ved veg. For TBK1 skal arbeidsvarslingsplaner inngå 
i lokale trafikkberedskapsplaner. For TBK2 og TBK3 bør arbeidsvarslingsplaner inngå i lokale 
trafikkberedskapsplaner.

Vegstengning kan gjennomføres som:
•	 Kortvarig stengning – med manuell trafikkdirigering forbi hendelsesstedet
•	 Stengning	i	flere	timer/døgn	–	full	stengning	av	vegen	og	iverksette	omkjøring	etter	gjeldende	

skiltplan,	eventuelt	tovegsregulering	i	en	kjørebane	på	flerfeltsveg

Valg foretas med bakgrunn i forventet varighet og i samråd med involverte aktører.

7.7 trafikkovervåking og trafikkstyring
Regionene skal kontinuerlig vurdere behovet for trafikkovervåking, trafikkinformasjon og trafikkstyring. 
Regionene skal også vurdere behovet for automatisk innsamling og tilgjengeliggjøring av informasjon 
for å kunne oppdage hendelser tidlig og som beslutningsstøtte ved gjennomføring av tiltak.

På spesielt utsatte strekninger bør det vurderes å iverksette tiltak for å oppdage hendelser tidlig. Dette 
kan være aktuelt på strekninger hvor det er vurdert at risiko for hendelser er særlig stor og hvor hendelser 
kan få stor konsekvens for trafikksikkerhet eller trafikkavvikling. Aktuelle tiltak kan være:
•	 Automatisk	overvåking	med	sensorer,	kamera	eller	annet	utstyr
•	 Patruljering	av	strekningen
•	 Avtale	om	rapportering	fra	yrkessjåfører
•	 Informasjonskampanjer	overfor	trafikanter	om	hvor	og	hvordan	hendelser	skal	meldes
•	 Daglige	skredfarevurderinger

Regionene skal også vurdere behovet for supplerende infrastruktur for trafikkstyring og trafikkinformasjon, 
enten langs hovedruten eller på tilstøtende vegnett som fører til hovedruten. Slike systemer kan være:
•	 Fjernstyrte	variable	skilt	for	omkjøringsvisning	
•	 Variable	opplysningstavler	for	trafikkstyring	og	trafikkinformasjon

7.8 Utstyr og materiell
De lokale trafikkberedskapsplanene skal være detaljerte nok til at det kan etableres krav i driftskontraktene 
om hvilket utstyr og materiell som må være tilgjengelig for å kunne utøve trafikkberedskapen.

Regionen skal vurdere om Statens vegvesen skal anskaffe skilt og annet materiell for faste omkjøringer 
som skal stilles til disposisjon for og brukes av entreprenøren for driftskontrakten. 

 : :  P L A N L e G G I N G  A V  O m K J Ø R I N G S R U T e R
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8  Øvelser 
Statens vegvesen skal planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser for håndtering av hendelser på veg.

Regionen skal sette krav til og lage planer for gjennomføring av øvelser i regional trafikkberedskapsplan. 
Dette skal inkludere tema, omfang, frekvens og involverte parter. Som minimum skal det gjennomføres 
en øvelse innen ett år etter oppstart av kontrakt med ny entreprenør for drift av veg. Øvelsen skal være 
relevant for trafikkberedskap.

Alle aktører som er relevante for innsats ved reelle hendelser skal involveres som deltagere ved 
gjennomføring av øvelser. entreprenører med driftskontrakt skal delta i øvelsen. Redningsetatene bør 
inviteres og kan delta på øvelsen om de ønsker.

etter øvelsen skal det foretas en evaluering med utarbeidelse av en rapport. Rapporten skal distribueres 
til alle aktører som deltok i øvelsen. erfaringer fra øvelsen skal danne grunnlag for forbedring av 
trafikkberedskap hos den enkelte aktør. etablerte rutiner skal gjennomgås og eventuelt endres for å 
sikre at erfaringer fra øvelsen blir ivaretatt. 

Dersom evalueringen påviser vesentlige feil og mangler, skal øvelsen gjentas innen 6 måneder med 
spesiell vekt på å rette opp feil og mangler som fremkom i den første øvelsen.

Ø V e L S e R  : :      
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Vedlegg 1: Beskrivelse av omkjøringsruter (eksempel)

Kartskisse og tabelloversikt nedenfor viser eksempel på hvordan omkjøringsruter kan beskrives og 
hvilken informasjon som bør inkluderes.

e6 Ormliakrysset (55) – Boksrudkrysset (56):

 

Ormliakrysset (55) til
Boksrudkrysset (56)

Boksrudkrysset (56) til
Ormliakrysset (55) 

Veger i omkjøringsruta
Fv. 508–
fv. 501–
fv. 181

Følg skilt til
Fv. 181–
fv. 501–
fv. 508

Følg skilt til

Fra
Ormlia- 
krysset

Variabel om- 
kjøringsvisning  
til E6 Trondheim

Boksrud- 
krysset

Variabel om- 
kjøringsvisning  

til E6 Oslo

Via Pirokrysset E6 Trondheim
Rundkj. v/

Hammerstad
E6 Oslo

Via
Rundkj. v/

Hammerstad
E6 Trondheim Pirokrysset E6 Oslo

Til
Boksrud- 

krysset
E6 Trondheim Ormliakrysset E6 Oslo

Tillatt aksellast Bk 10 Bk 10

Høydebegrensninger Ingen Ingen

Spesielle forhold – –

Lengde hovedveg 3,3 km 3,3 km

Lengde 
omkjøringsveg 6,4 km 6,4 km

Økt lengde 3,1 km 3,1 km

Kjøretid hovedveg 3 min 3 min

Økt kjøretid 5–10 min 5–10 min

 : :  V e D L e G G

Ormliakrysset

Boksrudkrysset

e 6
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Vedlegg 2: Regional trafikkberedskapsplan

Kapittelinndeling for regional trafikkberedskapsplan:

Kapittel innhold (minimum

1 Innledning

2 Planverk for beredskap 
       i regionen

•	 Beskrive grenseflater mellom trafikkberedskap og system for 
samfunnssikkerhet og beredskap

•	 Oversikt over regionens temavise beredskapsplaner, for 
eksempel tunneler, naturfare, fjelloverganger, og hvor disse 
finnes tilgjengelig

•	 Oversikt over lokale trafikkberedskapsplaner i regionen og 
hvor disse finnes tilgjengelig

3 Mandat og myndighet •	 Fullmakter
•	 Delegert myndighet

4 Roller og ansvar Aktørers oppgaver og ansvar, inkludert:
•	 Regionvegkontor
•	 Vegavdeling
•	 VTS
•	 Byggherre
•	 Trafikant og kjøretøy
•	 eventuelt eksterne samarbeidsparter

5 Vegnett Fremstilling av regionens vegnett kategorisert i trafikk-
beredskapsklasser

6 Varslingsplaner Generell varslingsplan for trafikkberedskap i regionen

7 Informasjonsrutiner Beskrive informasjonsrutiner

8 Beskrivelse  av sam- 
       band og kommunikasjon

•	 Rutiner for å håndtere brudd i kommunikasjon til tekniske 
systemer

•	 Rutiner for å håndtere utfall av telenett (brudd på samband)

9    Distribusjonsliste Oppdatert distribusjonsliste

V e D L e G G  : :      
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Vedlegg 3: Lokal trafikkberedskapsplan

Kapittelinndeling for lokal trafikkberedskapsplan:

Kapittel innhold (minimum

1 Innledning •	 Generelt
•	 Hovedprinsipper, inkl. kriterier for å stenge veg og iverksette 

omkjøring

2 Roller og ansvar Beskrive roller for alle involverte aktører:
•	 Region
•	 Vegavdeling
•	 VTS
•	 Byggherre
•	 Trafikant og kjøretøy
•	 Eventuelt eksterne samarbeidsparter

3 Varslingsrutiner •	 Detaljering av varslingsrutiner i regional trafikkberedskapsplan
•	 Beskrive varslingsplan for ulike hendelsestype

4 Informasjonsrutiner Detaljering av informasjonsrutiner i regional trafikkberedskapsplan

5 Andre  
       beredskapsplaner

Andre beredskapsplaner på strekningen, bl.a:
•	 Tunnel
•	 Naturfare
•	 Værutsatte strekninger (f.eks. fjellovergang)
•	 Andre

6 Overordnede  
       omkjøringsruter

•	 Beskrive overordnede omkjøringsruter
•	 Skiltplan (faste og variable skilt)

7 Lokale omkjøringsruter •	 Rutiner og ansvar for å gjennomføre stengning og iverksette 
omkjøring

•	 Stengningslenker
•	 Prinsipp for å nødstenge hovedvegen (med utstyrsplan)
•	 Detaljer per stengningslenke, med beskrivelse av lokal 

omkjøringsrute (kart og tabell), tiltak, skilting og viktige 
telefonnummer

8 Beskrivelse  av sam- 
       band og kommunikasjon

•	 Rutiner for å håndtere brudd i kommunikasjon til tekniske 
systemer

•	 Rutiner for å håndtere utfall av telenett (brudd på samband) 

9    Distribusjonsliste Oppdatert distribusjonsliste

 : :  V e D L e G G
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Vedlegg 4: Skjema for fraviksbehandling

Søknad om fravik fra «skal»-kravene i håndbok R611 «Trafikkberedskap» skal sendes Seksjon 
for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet. Godkjent søknad skal foreligge før godkjenning av 
trafikkberedskapsplanen.

Seksjon med ansvar for trafikkberedskap i regionen er ansvarlig for utfylling og innsending av søknad.

Behandlingstid for søknaden i Vegdirektoratet er 3 uker (6 uker i perioden 1. juni til 31. august).

Søknad om fravik fra «bør»-kravene i håndboken skal sendes regionvegkontoret. Godkjent søknad skal 
foreligge før godkjenning av trafikkberedskapsplanen. Behandlingstid for søknaden på regionvegkontoret 
er 3 uker/6 uker i perioden 1. juni–31. august.  

V e D L e G G  : :      
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Statens vegvesen

Søknad om fravik fra krav i R611 Trafikkberedskap
Søknad om fravik fra «skal»-kravene i håndbok R611 Trafikkberedskap skal sendes Seksjon for trafikkforvaltning
i Vegdirektoratet. Søknad om fravik fra «bør»-kravene i håndboken skal sendes regionvegkontoret. Godkjent søknad
skal foreligge før godkjenning av trafikkberedskapsplanen. Seksjon med ansvar for trafikkberedskap i regionen er
ansvarlig for utfylling og innsending av søknad. 
Behandlingstid for søknaden er 3 uker (6 uker i perioden 1. juni til 31. august).

Del 1 – søknadsdel

Skal fylles ut av saksbehandler som søker om fravik Region:
Saksbehandler:

Dato:
SVEIS nr.:

Sted/
strekning/
område:
Vegnr: Hp: Meterverdi:

Krav det søkes fravik fra (med henvisning til kapittel og tekst i R611):

Beskrivelse av alternativ løsning:

Begrunnelse for fravik:

Konsekvenser av fravik:
Konsekvenser for framkommelighet:

Konsekvenser for trafikksikkerhet:
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Konsekvenser for miljøkvalitet, ytre miljø og HMS:

Konsekvenser for økonomi:

Andre konsekvenser:

Utfyllende informasjon:

Vedlegg som følger saken:

Søknad om fravik
Del 2 - behandlingsdel

Avdeling/seksjon:
Skal fylles ut av
vegkontoret

ansvarlig seksjon i Vegdirektoratet/region- Saksbehandler:
Dato:

Begrunnelse for vedtak: Godkjent Ikke godkjent
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