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Notat 

Til:   Saksbehandler:  

Fra:   Tlf saksbeh.   

Kopi til:  Vår dato:  01.10.21 

 

Følgenotat til utkast til ny forskrift om nasjonalt register for vegdata, 

trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for 

offentlig veg  

Innledning 

Statens vegvesen fikk i september 2020 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 

forslag til forskrift i medhold av veglova § 10, om nasjonalt register for vegdata og 

trafikkinformasjon for offentlig veg. Det er behov for å tydeliggjøre Statens vegvesens ansvar 

for nasjonale tjenester og oppgaver innenfor vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap 

og trafikkstyring. Det er også et behov for å lage tydeligere regler for vegmyndighetenes og 

Nye Veiers ansvar for å levere inn data og plikt til å samarbeide, slik at de nasjonale 

tjenestene innen vegdata og trafikkinformasjon skal fortsette å fungere godt. 

Forskriften skal sikre innhenting, kvalitetssikring og formidling av informasjon om vegnettet 

og trafikken der, for å bidra til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig vegtransport 

og et godt underlag for planlegging, drift og vedlikehold av offentlig veg, samt 

tilrettelegging for mobilitet og et helhetlig, digitalt og navigerbart vegnett. 

Forskriften skal regulere Statens vegvesens nasjonale ansvar og oppgaver, samt 

ansvarsdeling og samarbeid mellom Statens vegvesen, vegmyndighetene og Nye veier AS.   

Av oppdraget følger det at vegmyndighetene og andre viktige interessenter skal involveres 

og ha innflytelse på arbeidet underveis. Som ledd i dette inviterer prosjektet for 

forskriftsarbeidet til en uformell innspillrunde på et utkast til forskrift. Formålet med 

innspillsrunden er å få synspunkter, kommentarer og innspill til utkastet. Vi understreker at 

dette er helt uavhengig av den formelle høringen som vil komme i 2022. Det betyr at alle står 

fritt i den formelle høringsrunden. 

Fristen for å komme med innspill i denne runden er 5. november 2021. Innspill sendes 

skriftlig til vegdataforskrift@vegvesen.no. 

Etter avsluttet innspillsrunde vil det bli utarbeidet et forslag til forskrift til 

Samferdselsdepartementet. En formell høring er ventet første halvår 2022. 



For å gjøre det lettere å gi innspill, vil prosjektet for forskriftsarbeidet avholde tre 

dialogmøter for interessenter, 18., 19. og 22. oktober. Sistnevnte er særlig tilrettelagt for 

kommunene. Formålet med møtene er å forklare forslaget og besvare eventuelle spørsmål. 

Lenke til møtene og mer informasjon vil finnes på nettsidene for prosjektet  

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/vegdata/ 

Dette notatet beskriver bakgrunnen for forskriftsarbeidet, samt hvilke vurderinger som er 

gjort i utarbeidelsen av utkastet. Utkastet er laget i samarbeid med vegmyndighetene og Nye 

veier AS, som gjennom ulike arbeidsgrupper har vært med på utformingen av forskriftens 

kapitler. Les mer om hvordan prosjektet har jobbet, på nettsiden. 

Bakgrunn for forskriften 

Gode data som beskriver vegnett, vegtilstand og trafikkforhold er nødvendig for at vi skal ha 

et trygt, effektivt og samfunnstjenlig vegtransportsystem. Statens vegvesen, 

fylkeskommunene, kommunene og Nye veier AS har behov for data fra nasjonale systemer 

for vegdata og trafikkinformasjon, til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av sine 

veger. Gode data om veg og trafikk er også viktig for at regjeringen og Stortinget skal ha 

nødvendig kunnskap om tilstanden på vegnettet og ulike behov innen vegsektoren for å 

fastsette økonomiske rammer for vegsektoren. Dette gjelder også rammetilskuddet til 

fylkeskommunene og tilskuddsordninger til fylkeskommunale veger.  

Gode data er et helt nødvendig fundament for digitalisering og økende grad av automatisert 

transport. 

Dagens vegdataforskrift regulerer ansvaret til fylkeskommunene og Oslo kommune og 

dekker ikke det regulatoriske behovet for hele det offentlige vegnettet. Det er behov for å 

inkludere riksveg og kommunal veg for bedre forskriftsregulering av ansvaret og oppgavene 

knyttet til nasjonal vegdatabank (NVDB) og vegtrafikksentralene.  

Opphøret av sams vegadministrasjon fra 1. januar 2020 har gitt en endret oppgavefordeling 

for fylkesvegene. Etableringen av Nye Veier AS har også ført til behov for at ansvar og plikter 

blir regulert i forskrift. Områder som tidligere har vært regulert av avtaler, interne 

kravdokumenter, håndbøker og retningslinjer i Statens vegvesen, må derfor reguleres i 

forskrift.  

I tillegg er det behov for å ha forskriftsbestemmelser som sikrer en samordnet nasjonal 

trafikkberedskap og hendelseshåndtering for å ivareta trafikantenes og næringstransportens 

behov for god fremkommelighet og sikkerhet, uavhengig av hvilken veg det kjøres på.  

De nasjonale tjenestene som omfattes av forskriften er: 

• Nasjonal vegdatabank inkludert digitalt, navigerbart vegnett  

• Nasjonal tjeneste for vegtrafikkdata  

• Vegtrafikksentral  

• Nasjonal samordning av trafikkberedskap   

• Nasjonalt ansvar for trafikkinformasjon  

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/vegdata/


• Nasjonal tjeneste for vegrelaterte værdata  

• Nasjonal tjeneste for bilder fra webkamera   

• Tilgjengeliggjøring av dynamiske trafikkdata for offentlig veg på et felles format 

(DATEX)  

• Nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av vegbilder  

En ny forskrift er viktig for å skape forutsigbarhet for fylkeskommunene, kommunene og 

Nye Veier AS, og for å bidra til samarbeid om de nasjonale tjenestene.  

Dagens vegdataforskrift vil erstattes av den nye forskriften. 

Nærmere om prinsipper og innhold i utkastet til forskrift 

Forskriftsarbeidet skal ivareta føringene i oppdraget fra Samferdselsdepartementet. Det 

betyr at forskriften må:  

• Ha en mest mulig helhetlig regulering av plikter og rettigheter vegmyndighetene og 

Nye Veger AS har innen vegdata og trafikkinformasjon 

• Sikre at de nasjonale tjenestene og systemene som Statens vegvesen har ansvar for i 

medhold av § 10 i veglova fungerer godt. Dette er av stor viktighet for alle 

vegmyndighetene, Nye Veier AS, trafikanter og næringstransporter 

• Ha et innhold som tar konsekvensen av avviklingen av sams vegadministrasjon og 

regionreformen. Det betyr at forskriften må ha en god balanse mellom hensynet til  

nasjonale oppgaver som skaper lik praksis og gjelder alle vegmyndighetene og Nye 

Veger AS på den ene siden, og hensynet til regionalt og lokalt handlingsrom for 

fylkeskommunene og kommunene på den annen side. I tillegg må forskriften ta 

hensyn til at Nye Veier AS er et selvstendig rettssubjekt. Det er sett hen til 

kommuneloven §§ 2-1, 2-2 og Kommunal og moderniseringsdepartementets 

veileder til statlig styring av kommuner og fylkeskommuner 

• Inneholde gode bestemmelser for hvordan vegmyndighetene og Nye Veier AS skal 

samarbeide innenfor forskriftens virkeområde  

 

I tillegg er det viktig at forskriften ivaretar følgende hensyn:  

• Muliggjøre utvikling og innovasjon, også på en slik måte at ny teknologi kan testes ut 

og tas i bruk. Dette betyr blant annet at forskriften må være så teknologinøytral som 

mulig 

• Gi tydelig hjemmel til behandling av personopplysninger og bestemmelser om 

informasjons og IT-sikkerhet  

• Ikke være mer detaljert og omfattende enn nødvendig, blant annet for å sikre rom for 

utvikling av teknologi og metoder 

 

De nasjonale tjenestene må inneholde riktige dataene, av kjent og sammenliknbar kvalitet. 

Derfor må alle som leverer data bruke kompatibelt utstyr og like metoder ved innhenting, 

kvalitetssikring og formidling av data. Dagens praksis er beskrevet i mange håndbøker og 



retningslinjer, med svært detaljerte tekniske beskrivelser. Skulle dette blitt omsatt til 

forskrift, ville forskriften blitt lang med høy teknisk detaljeringsgrad. I utkastet til forskrift er 

det lagt opp til å regulere ansvar mens tekniske beskrivelser og veiledningsmateriell utvikles 

i et organisert samarbeid mellom Statens vegvesen, vegmyndighetene og Nye Veier AS.  

Struktur og innhold 

Utkastet til forskrift er inndelt i to hoveddeler: 

• Generelle bestemmelser (kapittel 1-6 og 15) 

• Tematiske bestemmelser (kapittel 7-14) 

 

Forskriften er avgrenset til hjemmelen i veglovas § 10 og veglovas formål og virkeområde. 

Det betyr at for eksempel data fra kollektivtrafikk faller utenfor rammen for dette arbeidet, 

da det er regulert av yrkestransportloven og ITS loven. 

Forskriftens definisjoner beskriver begrepene slik de er brukt i forskriften. 

Statens vegvesen har to roller i denne forskriften.  Den ene rollen er som nasjonalt fagorgan 

med ansvar for nasjonalt register for vegdata og trafikkinformasjon jf. veglova § 10. Rollen 

som nasjonalt fagorgan innebærer ansvar for nasjonale oppgaver og tjenester innenfor 

vegdata og trafikkinformasjon, jf. § 3-1 i utkastet til forskrift. 

Den andre rollen er som vegmyndighet for riksveg. I denne rollen er Statens vegvesen 

sidestilt med fylkeskommunen og kommunen og har plikt til å innhente og formidle data 

som er nødvendig for at de nasjonale tjenestene skal fungere, utarbeide 

trafikkberedskapsplaner og så videre.  

Der hvor forskriftsbestemmelsene gjelder Statens vegvesens rolle som nasjonalt fagorgan 

brukes begrepet «Statens vegvesen».  Der hvor forskriftsbestemmelsene gjelder Statens 

vegvesens ansvar og oppgaver som vegmyndighet for riksveg er Statens vegvesen omfattet 

av begrepet «vegmyndighetene».  

I tillegg har Vegdirektoratet en rolle med å organisere og lede samarbeid, fastsette 

veiledninger og tekniske beskrivelser samt å beslutte unntak fra bestemmelser i forskriften. 

Utkastet til forskrift inneholder et eget kapittel med bestemmelser om behandling av 

personopplysninger. Dette tydeliggjør hvem som kan behandle personopplysninger og hvilke 

data dette gjelder. 

Forskriften er skrevet med utgangspunkt i dagens vegdataforskrift, avtaler som er inngått 

mellom Statens Vegvesen, fylkeskommunene, Nye Veier AS, Kartverket og kommuner samt 

relevante håndbøker fra Statens vegvesen. Det er et mål med forskriften at den skal erstatte 

dagens avtaler i størst mulig grad. 

Vi oppfordrer til å gi prosjektet for forskriftsarbeidet innspill og kommentarer til 

forskriftsutkastet. Benytt e-postadressen: vegdataforskrift@vegvesen.no 

mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no


Prosjektet ønsker innspill på følgende format: 

• Separat word eller pdf fil (ikke kommenter i det utsendte forskriftsutkastet) 

• Med tydelig henvisning til hvilke bestemmelser innspillet gjelder eller tydelig merking 

av om innspillet er generelt 

• Tydelig avsender 
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