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1 Arbeidsgruppens mandat og prosess 

I dette kapitlet omtales utgangspunktet for arbeidsgruppens leveranse, hvordan arbeidet er 

gjennomført og hvilke interessentgrupper som har blitt involvert. 

1.1 Arbeidsgruppens mandat 

I etterkant av regionreform og opphør av sams vegadministrasjon fra 1.1.2020, er det behov for å 

revidere Vegdataforskriften for å ivareta krav til datainnsamling fra vegnettet for alle vegeiere. 

Forskriftsarbeidet er organisert som et prosjekt, med arbeidsgrupper som har fått tildelt oppgaver 

med gjennomgang av håndbøker og andre kravdokumenter som er relevante for forskriften. 

Denne arbeidsgruppen har hatt ansvar for håndbøkene R611 Trafikkberedskap og R612 

Vegmeldingstjenesten. På bakgrunn av Styringsdokument (datert 27.08.2020) for forskriftsarbeidet, 

bestillingsbrev fra Samferdselsdepartementet (datert 30.09.2020) og dialog med prosjektleder har 

arbeidsgruppen oppfattet sitt mandat i hovedsak å være: 

- Gjennomgang av krav som inngår i gjeldende håndbøker og andre relevante kravdokumenter 

for trafikkberedskap og trafikkinformasjon 

- Gjennomgang av systemer og infrastruktur som omfatter trafikkberedskap og 

trafikkinformasjon 

- Gjennomgang av roller og ansvar for utøvelse av trafikkberedskap og trafikkinformasjon 

- Gjennomgang av systemer eller data som kan inneholde personopplysninger 

- Identifisere relevante krav som skal gjelde alle vegeiere som innspill til forskriftsarbeidet 

I Styringsdokumentet presiseres at arbeidsgruppen ikke skal foreta en fullstendig revisjon av de 

aktuelle håndbøkene.  

Avslutningsvis i dette dokumentet presenteres krav for trafikkberedskap og trafikkinformasjon som 

etter arbeidsgruppens syn bør være nasjonale, og hvilken rolle som bør ivareta hvert enkelt krav.  

Arbeidsgruppen har arbeidet utfra målsetningen som er gitt i bestilling fra 

Samferdselsdepartementet: 

“[…]arbeide ut fra en målsetning om at det innenfor rammene av veglova § 10 og veglovas 

formål/virkeområde skal fastsettes en mest mulig helhetlig regulering på dette området, ut fra både 

samfunnets behov og behovene til departementet, de ulike vegmyndighetene og andre 

myndigheter/aktører/interessenter.” 

 

Leveransen er inndelt i tre hovedkapitler: 

• Grunnlaget for etablering av trafikkberedskap (kap. 4) 

• Anbefalt organisering og etablering av trafikkberedskap (kap. 5) 

• Trafikkinformasjon (kap. 6) 

1.2 Prosess og interessentforankring 

Trafikkberedskap og trafikkinformasjon er svært omfattende og komplekse fagområder, som har 

direkte innvirkning på sikkerhet og fremkommelighet på vegnettet. Det har vært en krevende prosess, 

men arbeidsgruppens medlemmer har deltatt aktivt og kommet med gode innspill og konkrete 

anbefalinger.  
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Fra Statens vegvesen deltok fagpersoner fra VTS og trafikkstyring, Drift og vedlikehold, skiltmyndighet 

og beredskap. Fra fylkeskommunene deltok representant fra Viken, Troms og Finnmark og Innlandet. 

I tillegg har Nye Veier AS deltatt. 

 

Arbeidsgruppen har sett på trafikkberedskap og trafikkinformasjon beskrevet i håndbøkene: 

• R611 Trafikkberedskap (R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger) 

• R612 Vegmeldingstjenesten 

 

Det er klare grenseflater og tydelige koblinger mellom trafikkberedskap og trafikkinformasjon, men 

håndbøkenes validitet var relativt ulike. Håndbok R611 er revidert relativt nylig (2015) og inneholder 

mange krav som kan gjenbrukes. Håndbok R612 ble sist revidert i 2006 og er forholdsvis utdatert, dette 

ga delvis fristilling av tankegang og krav fra innholdet i håndboken.  

 

Det ble opprettet arbeidsrom på Teams som alle dokumenter, grunnlag, møtereferater og dialog ble 

delt og lagret. Arbeidsgruppen valgte å dele seg i to undergrupper. En som tok for seg trafikkberedskap 

(R611 og R610) og en som hadde fokus på trafikkinformasjon (R612). Det har både vært 

møtevirksomhet og tekstproduksjon i begge undergruppene og i den samlede arbeidsgruppen.   

 

Omfang og kompleksitet i fagfeltet trafikkberedskap gjorde at undergruppe trafikkberedskap tidlig i 

prosessen valgte å utarbeide tre alternative løsninger som grunnlag for en SWOT-analyse. 

Alternativene var utarbeidet før eksterne interessenter ble involvert i arbeidsgruppen - noe som er en 

svakhet. På grunn av den korte tidsfristen ble det besluttet å holde på alternativene og fokusere på 

SWOT-analysen. SWOT-analysen og diskusjonene i arbeidsgruppen, ligger til grunn for anbefalte krav 

til trafikkberedskap, som fremlegges i dette dokumentet. 

 

Undergruppen som har arbeidet med grunnlaget fra R612 Vegmeldingstjenesten har hatt hovedfokus 

på trafikkinformasjon og hvilke krav som bør stilles for å kunne oppfylle ITS-direktivets forordninger i 

Norge. Gjeldende kravdokumenter er presentert i tillegg til en gjennomgang av data, systemer og 

infrastruktur som inngår i grunnlaget for trafikkinformasjon. Roller og ansvar for trafikkinformasjon er 

vurdert både med tanke på dagens situasjon, og i lys av forventet framtidig utvikling. Med bakgrunn i 

dette er det formulert hvilke krav som etter arbeidsgruppens syn bør være nasjonale for 

trafikkinformasjon.  
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2 Tema arbeidsgruppen dekker 

I dette kapittelet beskrives hvordan arbeidsgruppen har definert trafikkberedskap og sentrale 

begreper innen fagområdet slik arbeidsgruppen har forstått disse.  

Definisjonen for trafikkberedskap er hentet fra håndbok R611 Trafikkberedskap: 

«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». 

 

Trafikkberedskap vil gjelde for hele hendelse- og krisespekteret, fra lokale og regionale hendelser til 

sikkerhetspolitiske kriser og krig. I prinsippet vil den grunnleggende håndteringen være lik, men under 

alvorlige nasjonale hendelser der samfunnet er satt under press eller er direkte truet, kan transport på 

vegsiden ha en kritisk viktig funksjon. 

 

Trafikkberedskap for lokale og regionale hendelser håndteres etter krav gitt i håndbok R611 

Trafikkberedskap. Håndboken beskriver krav til planlegging og utøvelse av beredskap ved trafikale 

hendelser på veg. 

 

Målet for trafikkberedskap ved alvorlige nasjonale hendelser, vil være å opprettholde 

fremkommelighet i de viktigste vegkorridorene, som knytter landsdeler og kommunikasjonspunkt 

sammen. Dette for å understøtte kritiske samfunnsfunksjoner eller forsvar av landet.  

Trafikkberedskap omfatter større eller mindre hendelser, som har konsekvenser for trafikksikkerhet 

og fremkommelighet i et avgrenset område eller på en avgrenset vegstrekning. Målet er effektiv 

håndtering av hendelser, samt å opprettholde trafikksikkerhet og fremkommelighet forbi 

stedet/området som er berørt av hendelsen.  

 

Trafikkinformasjon er en integrert del av trafikkberedskap, men siden dette har vært beskrevet i egen 

håndbok behandles det delvis adskilt i dette dokumentet (kapittel 6). Trafikkinformasjon er sammen 

med trafikkstyring det viktigste tiltaket for å ivareta kommunikasjon mot trafikantene ved hendelser 

på eller langs vegnettet.  Det er viktig å nå ut med informasjon om hendelser via skilt, radio, 

navigasjonssystemer og andre kanaler for å unngå følgeulykker, påvirke trafikantenes valg og sikre 

fremkommeligheten. Riktig og relevant trafikkinformasjon til rett tid, fører til sikrere og mer effektiv 

trafikkavvikling, bedre kapasitetsutnyttelse samt forutsigbarhet for både næringstransport og 

persontransport. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 
Figur 1: Figuren illustrerer hvordan et utvalg av hendelser vil kunne påvirke fremkommeligheten og hvilke geografisk nivå 
behov for omkjøring vil ligge. 

Trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring henger tett sammen, og Vegtrafikksentralene 

(VTS) har en sentral rolle i utøvelsen av disse oppgavene. En rekke kilder, både automatiske 

kildesystemer og innrapporterte hendelser, bidrar til å oppdage hendelser i vegnettet. Ulike 

overvåkingssystemer og datainnsamling er viktig i hele verdikjeden for trafikkberedskap, helt fra 

hendelsen oppstår til normalsituasjon er gjenopprettet. Basert på innsamlede data om hendelser 

produserer VTS trafikkinformasjon og utøver trafikkstyring for å ivareta trafikksikkerhet og 

fremkommelighet på vegnettet. 

 

 
Figur 2: Sammenheng mellom trafikkberedskap og trafikkinformasjon 
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Følgende definisjoner er lagt til grunn for gjennomgående begrepsbruk i dokumentet (tabell nedenfor). 

 
Tabell 1: Definisjoner som er brukt i dokumentet 

Betegnelse Definisjon 

Vegmyndighet Statens vegvesen, fylkeskommunene, og kommunene- for sine 
respektive vegnett. Disse har myndighet og ansvar i medhold av lov 

Vegeier Statens vegvesen på vegne av Staten v/SD for alle statlige veger, 
fylkeskommuner og kommuner- for sine respektive vegnett. Eierskap 
for veginfrastruktur og sekundær infrastruktur knyttet til veg 
Eierskap til egne data 

Vegforvalter Statens vegvesen, Nye veier AS (og OPS-selskap avhengig av innhold i 
avtale), fylkeskommuner og kommuner. Ansvar og oppgaver knyttet 
til å opprettholde kjøreforhold, sikkerhet og vegstandard. 
Hovedsakelig knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og 
trafikkavvikling 

Vedtaksmyndighet Myndighet til å fatte vedtak om regulering av trafikk (f.eks ved 
vegarbeid) 

VTS Vegtrafikksentral 

Knutepunkt Samferdselsknutepunkt, f.eks. havn, flyplass og jernbanestasjoner 

TEN-T TEN-T er definert av EU og omfatter på transportsiden infrastruktur 
(veger, jernbaner, indre vannveger, havner, lufthavner) og nødvendig 
tjenesteyting for denne (bl.a. trafikkstyrings- og kontrollsystemer). 
TEN-T omfatter også tele- og energinettverk, som omhandles i egne 
retningslinjer. Formålet med TEN-T er å fremme bærekraftig 
transport under best mulige miljø- og samfunnsmessige forhold for å 
bidra til EUs mål spesielt for miljø og konkurranseevne.1  

Samfunnskritiske 
funksjoner 

Med utgangspunkt i de 14 kritiske samfunnsfunksjonene som fremgår 
i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
(2016), har departementene utarbeidet en liste som skal bidra til å 
tydeliggjøre hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er 
sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. 2 

Totalforsvar Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den 
sivile beredskapen i Norge. Begrepet omfatter gjensidig støtte og 
samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, 
og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og 
krig.3 

Vegtransportkorridorer Det viktigste vegnettet som knytter landsdeler og 
kommunikasjonspunkt sammen, som igjen er viktig for å understøtte 
kritiske samfunnsfunksjoner og eller forsvar av landet. 

 

 

 

 

  

 
1 TEN-T retningslinjer - regjeringen.no 
2 Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no 
3 Totalforsvaret: Sammen for et tryggere Norge | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) 
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3 VTS som nav for trafikkberedskap og trafikkinformasjon 

Statens vegvesen har nasjonalt koordineringsansvar for trafikkberedskap på all offentlig veg. VTS er 

Statens vegvesen sin operative 24/7-enhet og har som oppgave å overvåke og styre vegtrafikken på all 

offentlig veg, varsle om hendelser og informere om veg- og trafikkforhold. VTS bistår også med 

beslutningsstøtte ved hendelser og i forbindelse med drift og vedlikehold av vegnettet. Det er derfor 

viktig med tett samarbeid og oppfølging mellom VTS og alle vegforvaltere. 

 

En hendelse på VTS defineres som “en hendelse eller situasjon på eller langs vegen, som påvirker 
trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko” (kilde: R611 
Trafikkberedskap). 
 
VTS dokumenterer alle hendelser i et loggsystem. Vegeiere får tilgang til rapporter fra loggen for sine 
veger. Loggene brukes blant annet i oppfølging av driftskontrakter for veg og elektro, og ved 
evaluering av alvorlige hendelser. 
 
Figuren under viser eksempel på håndtering av en hendelse i tunnel med trafikkstyring og 
trafikkinformasjon. 

  

Figur 3: Eksempel på håndtering av hendelse på VTS 
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4 Grunnlaget for etablering av trafikkberedskap 

I dette kapittelet vil grunnlaget og føringer for trafikkberedskap drøftes. Som tidligere beskrevet er 

trafikkinformasjon en integrert del av trafikkberedskap og vil flettes sammen i dette kapittelet.  

I kapittel 5 og kapittel 6 vil trafikkberedskap (definering av veger, omkjøringsrute og beredskapskrav) 

og trafikkinformasjon holdes mer adskilt. Dette for å gi en bedre tematisk oversikt og fordi dette p.t. 

er beskrevet i to separate håndbøker.  

4.1 Overordnede mål i NTP 

I kommende NTP-periode 2022-2033, beskrives hovedmålet som «et effektivt, miljøvennlig og trygt 

transportsystem i 2050».  Dette brytes videre opp i følgende fem konkrete toppmål:  

• Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 

• Mer for pengene 

• Effektiv bruk av ny teknologi 

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde 

• Bidra til oppfylling av Norges klima og miljømål 

 

Effektiv trafikkberedskap og derigjennom trafikkinformasjon bidrar til flere av disse målene. I notatet 

«Helhetlig ansvar for teknologiområdet i vegsektoren» som var innspill til Teknologioppdraget for NTP 

2022-2033, nevnes det spesielt at effektiv hendelseshåndtering krever at det finnes planverk, 

organisering og prosesser for gjennomføring av riktige tiltak, dvs trafikkberedskap, og at verktøy og 

støttesystemer er på plass for å detektere hendelser og iverksette tiltak.   

 

Videre nevnes det at trafikkberedskap er avhengig av god integrasjon mellom videreutvikling av dagens 

systemer for hendelseshåndtering og innføring av nye systemer for samvirkende intelligente 

transportsystemer (C-ITS). Det påpekes at det må skje en videreutvikling for at man i framtiden skal 

være i stand til å kommunisere med kjøretøy for å formidle trafikkinformasjon og annen 

sikkerhetsrelatert informasjon. Økt bruk av teknologi for hendelsesdetektering, trafikkstyring og 

trafikkinformasjon vil stille krav til standardisering og harmonisering av systemer også på tvers av 

vegeiere. 

4.2 Overordnede føringer for trafikkberedskap 

Hensikten med trafikkberedskap og trafikkinformasjon er å opprettholde høy trafikksikkerhet, god 

fremkommelighet og regularitet på vegnettet ved alle typer hendelser som helt eller delvis forstyrrer 

trafikkavviklingen. Trafikkberedskap må ses som en del av ansvaret som enhver vegforvalter har etter 

Veglova § 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 på offentleg veg4». 

 

 
4 Lov om vegar (veglova) - Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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Etter oppløsningen av sams vegadministrasjon og endring i Veglovas §10, kan det argumenteres for at 

vegsektoren har blitt mer uoversiktlig og fragmentert. Veglovas §10 understreker den enkelte 

vegforvalters selvstendige ansvar på eget vegnett i tråd med de nasjonale beredskapsprinsippene om 

ansvar, nærhet, likhet og samvirke, samtidig som Statens vegvesen gis ansvar for nasjonale oppgaver, 

uten at disse er eksplisitt definert. Veglovas §10 første ledd er tydelig på at vegforvalter har et 

selvstendig ansvar for beredskap på sitt vegnett, i tråd med ansvarsprinsippet, som innebærer at den 

som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for nødvendige 

beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området 

(Samfunnssikkerhetsinstruksen, 20175).  

 

Selv om ansvarsprinsippet er tydelig, har hendelser som ekstremvær, militære øvelser og Covid-19 vist 

et behov for tett dialog og koordinering på tvers av vegforvaltere. Statens vegvesen har ikke myndighet 

over andre vegforvaltere, men kan gjennom dialog og samarbeid oppnå gode løsninger. Veglovas § 10 

første ledd gir ikke mulighet til å forskriftsfeste utvidet myndighet til Statens vegvesen. Å oppnå 

enighet gjennom dialog vil kunne ta lenger tid hvis en ikke er omforent om hvilke veger som er viktig 

for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner. 

 

I Prop. 1S (2020-2021) fra Samferdselsdepartementet6 omtales ansvaret for samfunnssikkerhet og 

beredskap, som også inkluderer trafikkberedskap og trafikkinformasjon, slik: 

 

Statens vegvesen er veimyndighet for riksveiene og har nasjonale oppgaver innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. Etaten skal legge til rette for et pålitelig transportsystem. 

Veiinfrastrukturen skal ivareta samfunnets behov for vare- og persontransport, også i en 

beredskaps- og krisesituasjon. Statens vegvesen skal håndtere beredskapssituasjoner på 

riksveinettet og koordinere beredskapen ved større hendelser med øvrige veieiere og sentrale 

samvirkeaktører. 

 

Statens vegvesens ansvar for trafikkinformasjon for offentlig vei omfatter bl.a. 

døgnkontinuerlig oppfølging av trafikkavvikling, trafikkstyring og trafikkinformasjon som 

utføres av Statens vegvesens veitrafikksentraler. Dette er oppgaver som vil være vesentlig for 

å ivareta en god trafikkberedskap. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap må ivaretas på en enhetlig måte på hele riksveinettet 

uavhengig av hvem som har ansvaret for drift og vedlikehold av den enkelte delstrekning. 

Fylkeskommunene og Nye Veier AS har et selvstendig ansvar for å gi Statens vegvesen det 

nødvendige grunnlaget for å foreta trafikkmessig drift i en krise- eller beredskapssituasjon. 

Ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap, utover det ansvaret Statens vegvesen har som 

del av den trafikkmessige driften, har den enkelte veieier og forvalter. Nye Veier AS og 

fylkeskommunene har til enhver tid ansvaret for at infrastrukturen fungerer som planlagt så 

langt det er mulig også ved uønskede hendelser. 

 

Trafikkberedskap er et område der fylkeskommunene, Nye Veier AS og Statens vegvesen må 

samarbeide tett om planverket, gitt at omkjøringsruter eller andre tiltak kan være på 

tilstøtende veinett. 

 

 
5 Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen) - regjeringen.no 
6 Prop. 1 S (2020–2021) - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-for-departementenes-arbeid-med-samfunnssikkerhet/id2569693/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20202021/id2768156/
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Trafikksikkerhet, fremkommelighet og regularitet på vegnettet er viktige bidragsytere i 

samfunnssikkerhet og beredskap, der fokuset er rettet mot samfunnsviktige funksjoner, virksomheter 

og tjenester. Vegnettet har en samfunnsviktig funksjon fordi det bidrar til å opprettholde andre 

samfunnsviktige funksjoner som for eksempel forsyning av mat og dagligvarer, medisiner og drivstoff. 

Dessuten er vegnettet viktig for at beredskapsaktører og andre med samfunnsviktige funksjoner kan 

utføre sine oppgaver. Selv om trafikkberedskap i all hovedsak er til for å sørge for smidig 

trafikkavvikling utenom ekstremsituasjoner, så er trafikkberedskap også med på å bygge opp 

samfunnssikkerhet i et videre perspektiv. Trafikkberedskap må kunne virke både lokalt, regionalt og 

nasjonalt.  

 

Behovet for fremkommelighet i de viktigste vegkorridorene kan også leses ut av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rapport “Samfunnets kritiske funksjoner” (KIKS7) der 

transportevne for understøttelse av samfunnskritisk funksjon er beskrevet som: 

 

Evne til å opprettholde funksjonalitet i anlegg og systemer som er nødvendig for å ivareta 

samfunnets behov for transport. Kapabiliteten innbefatter evne til å opprettholde anlegg og 

systemer som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig transportevne i samfunnet: 

  

• Kontroll-/trafikkstyringssystemer og -sentraler  

• Transportårer  

 

Med tilstrekkelig transportevne menes den evne til fremføring av vare- og persontransport som 

til enhver tid er nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens 

grunnleggende behov. 

 

Fremkommelighet er en forutsetning for et fungerende transportsystem. Arbeidsgruppen mener at 

ivaretakelse av tilstrekkelig fremkommelighet på eget vegnett må inngå i vegforvalternes ansvar for 

samfunnssikkerhet og beredskap etter Veglovas §10. 

4.3 Statens vegvesens myndighetsrolle for trafikkberedskap 

Statens vegvesen har ikke myndighet over andre vegforvaltere i planlegging eller gjennomføring av 

trafikkberedskap. Statens vegvesen er kun en premissleverandør for vegforvalternes arbeid med 

trafikkberedskap. 

  

Som vegmyndighet skal Statens vegvesen legge premisser og sette nasjonale krav til trafikkberedskap 

gjennom normaler for offentlig veg som beskrevet i instruks8. Oppgaven er å definere hva 

trafikkberedskap skal omfatte, hvilke overordnede krav som skal gjelde for trafikkberedskap og 

hvordan krav til trafikkberedskap skal fastsettes. Videre bidra til å etablere en mest mulig ensartet 

trafikkberedskap hos de ulike vegeierne og vegforvalterne. En mest mulig ensartet trafikkberedskap er 

grunnlaget for trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

 

Fremkommelighet mellom landsdeler og transportknutepunkt som flyplasser, havner, 

jernbanestasjoner og godsterminaler er en forutsetning for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner, 

befolkningens grunnleggende behov og for å understøtte totalforsvaret. Dette er i stor grad ivaretatt 

 
7 https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf  
8 instruks-svv-pr.-17.12.19.pdf (regjeringen.no) 
 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/kiks-2_januar.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/087954c97c8e47b7b2a733e350a25b4a/instruks-svv-pr.-17.12.19.pdf
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gjennom dagens riksvegnett, men uten en uttalt rangering av riksvegene etter viktighet. Gjennom å 

definere de viktigste vegkorridorene vil det være mulig å prioritere vegforbindelser lokalt, regionalt 

og nasjonalt når det er behov for det. De viktigste vegkorridorene bør defineres med utgangspunkt i 

transportkorridorene og riksvegrutene i NTP, og forskriftsfestes på linje med veglistene. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at Statens vegvesen som vegmyndighet bør ha ansvar for å definere de 
viktigste nasjonale vegkorridorene med omkjøringsruter, og for disse sette krav til 
trafikkberedskap som planlegges og utøves av den enkelte vegforvalter.   

4.4 Vegforvalteres rolle, ansvar og oppgaver i trafikkberedskap 

Veglova §10 understreker den enkelte vegforvalters selvstendige ansvar for planlegging og 

gjennomføring av trafikkberedskap. I sams vegadministrasjon har Statens vegvesen gjort dette i 

samsvar med håndbok R611 for riksveg. Først ved å kategorisere vegnettet i trafikkberedskapsklasser 

med definerte krav til beredskap. Deretter dele inn vegnettet i stengningslenker og tilhørende 

omkjøringsruter samt å etablere konkrete planer for hvordan trafikkberedskapen skal gjennomføres 

for hver stengingslenke og omkjøringsrute når det oppstår hendelser på vegnettet. Disse planene har 

vært en del av grunnlaget for driftskontraktene som inngås, og grunnlaget for hvordan VTS 

gjennomfører trafikkstyring og trafikkinformasjon. Med flere vegforvaltere vil det i hovedtrekk være 

samme prinsipp.  

 

Arbeidsgruppens anbefaling er at hver enkelt vegforvalter må kategorisere vegnettet, dele inn 

vegnettet i stengningslenker og omkjøringsruter og etablere planer for trafikkberedskap for eget 

vegnett.  

 

Dette imøtekommer beredskapsprinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Samvirkeprinsippet betyr at 

det må skje en koordinering og et samarbeid mellom vegforvaltere, spesielt med tanke på planlegging 

av omkjøringsruter, som ofte er på tilstøtende vegnett som tilhører andre. 

 

  
 

 

  



 
 

13 
 

5 Anbefalt organisering og etablering av trafikkberedskap 

I dette kapittelet beskrives og drøftes arbeidsgruppens anbefaling for framtidig trafikkberedskap. 

5.1 Behov for koordinering og styring av trafikkberedskap  

Fordelen med vegforvalters selvstendige ansvar Jf. Veglovas §10 er at det kan det bidra til å 

optimalisere og effektivisere trafikkberedskap opp mot den enkelte vegforvalters behov. Nærhet og 

lokalkunnskap vil være nyttig i planlegging og gjennomføring, og den enkelte vegforvalter kan 

utarbeide planer for trafikkberedskap basert på egen organisering og egen ressurstilgang. Det kan 

være positivt at mange vegforvaltere bidrar i felles samvirkediskusjoner om nivå for trafikkberedskap 

og i utvikling av lokalt tilpassede løsninger.  

 

Imidlertid kan det bli krevende å etablere konsensus om beste praksis med mange vegforvaltere 

involvert. Mangel på overordnede retningslinjer og stor grad av uavhengighet, kan gjøre at det utvikles 

helt ulike løsninger og krav til trafikkberedskap i ulike deler av landet. For VTS, som er navet i 

trafikkberedskapen, vil det bli krevende å forholde seg til mange vegforvaltere med forskjellige 

løsninger, nivåer og rutiner for trafikkberedskap. Trafikantene vil kunne merke forskjell på praksis, 

prioriteringer og løsninger hos ulike vegforvaltere, og i en situasjon med inkonsistent trafikkberedskap 

er det trafikantene og transportørene som er taperne. 

 

Samvirke uten overordnede og styrende dokumenter følger ikke opp Statens vegvesens ansvar om 

koordinering og samvirke mellom vegforvalterne, slik det bl.a. er uttrykt i Instruks for Statens 

vegvesen9: 

 

Statens vegvesen skal ivareta myndighetsoppgaver som følger av Samferdselsdepartementets 

overordnede ansvar for samfunnssikkerhet i veisektoren, herunder gjøre helhetlige vurderinger 

av risiko og sårbarhet i veisektoren, sikre et felles rammeverk på området, samt koordinere 

øvrige aktører i veisektoren for å sikre et enhetlig og systematisk arbeid […] 

 

I Statsbudsjettet 2020 - Tildelingsbrev til Statens vegvesen10 heter det videre at: 

 

Statens vegvesen har et nasjonalt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren. 

Etaten skal sikre best mulig samvirke mellom relevante aktører som Nye Veier AS på 

riksveinettet og fylkeskommunene på fylkesveinettet, herunder sikre koordinert og samordnet 

trafikk- og byggherreberedskap. Statens vegvesen skal videre ivareta trafikkstyring og 

trafikkinformasjon ved ekstraordinære hendelser og beredskap […] 

 

Veglova §10 peker på den enkelte vegforvalters selvstendige ansvar, samtidig som andre styrende 

dokumenter peker på Statens vegvesen som en sentral aktør med en koordinerende og samordnende 

rolle. Når denne rollen ikke er videre beskrevet i lov eller forskrift, kan arbeidet med å skape en enhetlig 

og konsistent trafikkberedskap på tvers av de ulike vegforvalterne bli mer krevende.  

 

En forskrift til Veglova §10 bør tydeliggjøre at Statens vegvesen både er vegmyndighet og vegforvalter. 

Som vegmyndighet har Statens vegvesen overordnede og samordnende oppgaver overfor alle 

 
9 instruks-svv-pr.-17.12.19.pdf (regjeringen.no) 
10 tildelingsbrev-statens-vegvesen-2020.pdf (regjeringen.no) 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/087954c97c8e47b7b2a733e350a25b4a/instruks-svv-pr.-17.12.19.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/087954c97c8e47b7b2a733e350a25b4a/tildelingsbrev-statens-vegvesen-2020.pdf
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vegforvaltere, som vegforvalter har Statens vegvesen samme ansvar, rolle og oppgaver som de øvrige 

vegforvalterne. Rollen som vegmyndighet ivaretas av Vegdirektoratet, mens rollen som vegforvalter 

ivaretas av de ansvarlige driftsenhetene. 

5.2 Definering av vegnett med omkjøringsruter 

Håndbok R611 setter krav til å kategorisere vegnettet i trafikkberedskapsklasser der vegens 

samfunnsmessige betydning og konsekvenser for sikkerhet og fremkommelighet ved hendelser skal 

ligge til grunn for inndeling.  Denne jobben ble utført på riks- og Europaveg i de gamle regionene. Noe 

av utfordringen med dette arbeidet var koordineringen mellom regioner for å se landet under ett. I et 

videre arbeid med å definere vegnettet, nå med enda flere vegeiere, kan det tenkes å bli enda mer 

krevende. Derfor velger arbeidsgruppen en todeling, der en ser på fremkommelighet i landet under 

ett, ved å definere overordnede vegkorridorer og lokal og regional inndeling av det viktigste 

vegnettet. 

  

Den prinsipielle inndelingen bør være at de viktigste riks- og europaveger utgjør de overordnede 

vegkorridorene, mens de viktigste fylkesveger utgjør regionalt og lokalt vegnett. Det nasjonale 

vegnettet kan differensieres videre i et overordnet og et underordnet nasjonalt vegnett med 

tilhørende overordnede omkjøringsruter. 

 

Prinsippet for overordnede vegkorridorer bør være at riks- og europavegene fungerer som nasjonale 

omkjøringsruter for hverandre uten å berøre fylkesvegnettet. Ved f.eks. å definere TEN-T vegnettet 

som overordnede vegkorridorer vil øvrige riksveger danne nasjonale omkjøringsruter for disse. Et slikt 

prinsipp vil kunne fungere bra i deler av landet. I andre deler som f.eks. Nord-Norge er dette vanskelig, 

fordi man ikke har omkjøring på andre riksveger. Dersom det skal være krav til omkjøringsruter her, vil 

man måtte vurdere om man skal bruke fylkesveger som nasjonale omkjøringsruter for de overordnede 

vegkorridorene. Utfordringen er at man da forutsetter å bruke annen vegforvalters vegnett, med de 

problemstillingene det utløser, f.eks. økonomisk kompensasjon for forsterket vedlikehold, erstatning 

for skader som følge av overbelastning m.m. 

5.3 Definere krav til beredskap på vegnett med omkjøringsruter  

For å håndtere uforutsette hendelser må det stilles beredskapskrav til vegnettet. Krav i håndbok R611 

Trafikkberedskap kan danne grunnlag for videre utvikling til et nasjonalt kravdokument, basert på krav 

i forskrift hjemlet i veglova §10. Nasjonalt kravdokument kan være en del av forskrift eller utarbeides 

særskilt. I kapittel 8 er det gitt en nærmere omtale av de grunnleggende kravene for trafikkberedskap. 

5.4 Digitalisering av trafikkberedskapslaner  

Det har pågått et arbeid med å utvikle digitale trafikkberedskapslaner siden 11.01.2018 ved bruk av 

NVDB som base. Modelleringen i NVDB er nesten ferdigstilt og så å si klart til å tas i bruk. Digitalisering 

av grunnlagsdata for trafikkberedskap er hensiktsmessig for å redusere manuelle operasjoner ved 

oppdatering og for å kunne ha en rasjonell og effektiv forvaltning av trafikkberedskapsplanene.   

 

Ved å sikre god kvalitet på grunnlagsdataene for trafikkberedskapsplanene er det ventet å få gevinster 

som: 

• bedre situasjonsforståelse mellom ulike aktører ved en hendelse 

• mer effektivt ajourhold av trafikkberedskapsplanene 
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• bedre tilgjengelighet til datagrunnlaget, uavhengig av verktøy 

• hensiktsmessig for å gjennomføre analyser ved utarbeidelse av plangrunnlag  

• høyere kvalitet på trafikkberedskapsplanene 

• Kan bidra til forenklet avklaring av de økonomiske aspektene ved en gitt omkjøring siden 
informasjon om vegeier og entreprenør kan vedlikeholdes i et system, NVDB 

I tillegg vil det bli en mer ensartet prosess og arbeidsmetodikk mellom vegeiere for utarbeidelse av 

omkjøringsruter og vurdering av disse. 

5.5 Databehandling og personopplysninger 

Det vil være behov for å beskrive noe kontaktinformasjon i trafikkberedskapsplanene. I 

utgangspunktet er det ikke hjemmel til å unnta trafikkberedskapsplanene fra offentligheten, så praksis 

har vært å sladde disse opplysningene ved innsynsbegjæringer. Alternativt er det også laget spesifikke 

varslingslister i egne systemer. Hvordan kontaktinformasjon skal behandles må beskrives i et nasjonalt 

kravdokument. 

5.6 Kostnader 

I de tilfellene der en må øke krav i drifts- og fergekontraktene på responstid og håndteringsevnen på 

grunn av beredskapsmessige hensyn, vil dette utgjøre en ekstrakostnad. I dette er det minst tre 

anliggende:  

• Det ene er beredskapsmessige krav fastsatt i kravdokument som må innfris, som i håndbok 

R611 og R612 i dag. Hvis tilsvarende krav også skal gjelde alle vegforvaltere vil dette kunne 

utgjør en merkostnad.   

• Det andre anliggende er hvis omkjøring på annen vegforvalters veg vil kreve ekstra tiltak utover 

det som ligger til normal drift, for eksempel forsterket vinterdrift eller økt fergekapasitet.  

Denne kostnaden vil kun materialisere seg når vegen blir brukt til omkjøring.   

• Det tredje gjelder også omkjøring på annen vegforvalters veg, men her er det behov for økte 

krav i driftskontrakten for å kunne innfri responstid eller håndteringsevne.  

  

Et eksempel på dette gjelder ved stengninger på E16 Trengereid-Voss med omkjøring via Hardanger 

(tidligere rv. 7, nå fylkesveg). Denne har mange smale partier, og ved omkjøring er det behov for et 

betydelig antall trafikkdirigenter for å ivareta trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Dette gjelder kun når 

vegen brukes som omkjøring, men på grunn av krav til responstiden må dette ligge fast i 

driftskontrakten for fylkesvegen.    

Å gi noe kostnadsoverslag på hva eventuelle krav vil medføre er krevende. Arbeidsgruppen foreslår at 

de prinsipielle avklaringene må utredes videre som grunnlag for forskriftsfesting og nasjonalt 

kravdokument.   
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6 Trafikkinformasjon 

I dette kapittelet presenteres kravdokumenter, systemgjennomgang, roller og ansvar i verdikjeden for 

trafikkinformasjon på offentlig veg. 

6.1 Hva er trafikkinformasjon 

Ihht. § 10 i Veglova har Statens vegvesen ansvar for nasjonalt register for vegdata og trafikkinformasjon 

for offentlig veg. Det er en tett integrasjon mellom fagområdene trafikkstyring, trafikkberedskap og 

trafikkinformasjon, og VTS har en sentral rolle i utøvelsen av dette (se kapittel 2 og 3). 

 

I forordning B til ITS-direktivet11 defineres sanntids trafikkinformasjon slik (Artikkel 2): 

• «trafikkinformasjon i sanntid»: informasjon fra statiske veidata, dynamiske data om veistatus, 

trafikkdata eller en kombinasjon av disse som veimyndigheter, veioperatører eller 

tjenesteytere gjør tilgjengelig for brukere og sluttbrukere, gjennom et kommunikasjonsmiddel. 

• «trafikkinformasjonstjeneste i sanntid»: en ITS-tjeneste som umiddelbart gir brukere og 

sluttbrukere trafikkinformasjon i sanntid 

 

Det er også andre definisjoner i forordningen som er relevant for forskriftsarbeidet. Disse bør legges 

til grunn så langt det lar seg gjøre. 

 

I arbeidet med revisjon av Vegdataforskrift legges det til grunn at trafikkinformasjon er et viktig tiltak 

for å gjennomføre trafikkberedskap. I dette ligger at det er behov for innsamling av data, både 

manuelle innrapporteringer og automatisk registrering, for både å kunne utøve trafikkberedskap og 

trafikkstyring samt formidle relevant informasjon med god kvalitet til publikum. 

6.2 Kravdokumenter for trafikkinformasjon 

Krav til trafikkinformasjon kan blant annet avledes fra følgende paragrafer i Veglova12: 

§ 1 a.  Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege 

og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei 

kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst 

mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre 

samfunnsinteresser elles. 

 

§ 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. 

 

§ 62, fjerde ledd: 

Departementet gjev nærare føresegner som pålegg fylkeskommunane, kommunane og private 

 
11 https://lovdata.no/static/NLX3/32015r0962.pdf  
12 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23  

https://lovdata.no/static/NLX3/32015r0962.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23
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å innhente, kvalitetssikre, formidle og standardisere data som gjeld det offentlege vegnettet og 

trafikken på det, og å dekke utgifter i samband med dette. 

 

Dagens Vegdataforskrift er hjemlet i Veglova § 62. Formål med forskriften er å «sikre innhenting, 

kvalitetssikring og formidling av data om offentlig veg og trafikken der, for å bidra til en sikker, effektiv, 

forutsigbar og miljøvennlig avvikling av trafikken og et godt underlag for planlegging, drift og 

vedlikehold av offentlig veg». Dagens forskrift stiller krav til fylkeskommunene for fylkesvegnettet og 

til Oslo kommune for kommunal veg i Oslo. 

 

ITS-direktivet fra EU (EU 2010/64) er et rammedirektiv som gir EU-kommisjonen fullmakt til å utarbeide 

obligatoriske forordninger som skal sikre sammenhengende og interoperable ITS-tjenester på TEN-T 

vegnettet i Europa.  Forordningene er en konkretisering av krav som stilles til prioriterte tiltak i ITS-

direktivet. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere ITS-direktivet i norsk lov. Dette 

gjøres ved at det utarbeides forskrifter under ITS-loven for å iverksette forordningene i norsk lovverk. 

Status for de ulike forordningene er vist i tabellen nedenfor:  

 
Tabell 2: Forordninger i medhold av ITS-loven 

Tiltak & Nr Kommisjonsdelegert forordning Status EU og i Norge 

A) 
2017/1926 

Multimodale reiseinformasjonstjenester Rettskraftig i EU 
Norsk forskrift ikke utarbeidet 

B) 
962/2013 

EU-dekkende tilgjengeliggjøring av veg- og 
trafikkinformasjonstjenester i sanntid 

Rettskraftig i EU 
Rettskraftig i Norge 
Tjeneste i Norge 

C) 
886/2013 

Tilgjengeliggjøring av et minimum av 
sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for 
brukerne 

Rettskraftig i EU 
Rettskraftig i Norge 
Tjeneste i Norge 

D) 
305/2013 

Harmonisert fremskaffelse av interoperabel 
EU-dekkende eCall 

Rettskraftig i EU 
Foreløpig forskrift i Vegtrafikkloven 

E) 
885/2013 

Informasjonstjenester for sikre og trygge 
hvile/P-plasser for tungtransport 

Rettskraftig 
Forskrift klar 
Avventer tjeneste i Norge 

 

Gjeldende ITS-direktiv og kommisjonsdelegerte forordninger setter krav til TEN-T vegnettet. For 

Vegdataforskriften er tiltak B og C mest relevant. 

 

I tillegg stiller ITS-direktivet krav til etablering av et nasjonalt tilgangspunkt for trafikkinformasjon 

(NAP). Dette er realisert i Norge på https://transportportal.no.  

 

Håndbok R612 Vegmeldingstjenesten (2006) stiller krav til innrapportering og distribusjon av 

vegmeldinger fra Statens vegvesen. 

 

N/A-rundskriv 2013/10 – Retningslinjer for midlertidig stengning og innføring av kolonnekjøring på 

fjelloverganger og andre værutsatte fjelloverganger. Stiller krav om innrapportering til VTS. 

 

Det er også en rekke andre håndbøker, inkludert Håndbok R611 Trafikkberedskap, som berører behov 

for data om veg og trafikksystemet, eller legger til grunn at data er tilgjengelig, kvalitetssikret og 

relevant.  

https://transportportal.no/
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6.3 Data, systemer og infrastruktur 

Vegloggen er systemet som operatører på VTS benytter for å registrere og distribuere 

trafikkinformasjon (vegmeldinger) om alle typer hendelser på vegnettet. Vegloggen skal på sikt 

erstattes av nytt HendelsesBasert Toppsystem (HBT). 

 

Datagrunnlaget for trafikkinformasjon består av en lang rekke manuelle og automatiske kilder for 

innrapportering. De automatisk innsamlede dataene håndteres av kildesystemer som primært 

beskrives av andre arbeidsgrupper. De viktigste kildesystemene er vist i figur i kapittel 2 vist i tabellen 

nedenfor. 

 
Tabell 3: Kildesystemer for trafikkinformasjon 

Kildesystem Arbeidsgruppe 

NVDB (statiske data) NVDB 

Tellepunkt (nivå 1) Trafikkdata 

Reisetider 

Trafikkstyringssystemer  
(SCADA, som alarmer på VTS) 

Trafikkstyringssystemer 
AID 

Køvarslingssystem 

Værstasjoner VegVær og Webkamera 

Webkamera 
Vindvarsling  

Skredvarsling  

Bølgevarsling  

 

 

I tillegg benyttes manuelt innrapporterte hendelser som grunnlag for trafikkinformasjon fra VTS. I 

dette inngår både planlagte og uforutsette hendelser, de viktigste manuelle kildene er vist nedenfor. 

 

Manuell innrapportering: 

• Planlagte hendelser: 

o Politi 

o Forsvar 

o Vedtaksmyndighet (skiltvedtak)  

• Uforutsette hendelser: 

o Vegforvalter 

o Nødetater 

o Entreprenør 

o Media 

o Publikum (via 175) 

 

Informasjon om hendelser på veg er tilgjengelig i DATEX-noden som er utviklet og forvaltes av Statens 

vegvesen. I DATEX-noden tilgjengeliggjøres datagrunnlag for trafikkinformasjon som kan benyttes av 

tjenestetilbydere, media og andre vegholdere.  
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Datatyper og informasjonsflyt for DATEX-noden er vist i figuren nedenfor. 

 

 
Figur 4: Statens vegvesens DATEX-node 

Statens vegvesen tilbyr i dag sanntids veg- og trafikkinformasjon via: 

• Nasjonalt tilgangspunkt (https://transportportal.atlas.vegvesen.no/no/) 

Statens vegvesen tilbyr i dag sanntids veg- og trafikkinformasjon til vegbrukere via: 

• Variable opplysningstavler (se Håndbok V321 Variable trafikkskilt) 

• www.vegvesen.no/trafikkmeldinger, vegmeldinger i liste (avvikles når HBT tas i bruk) 

• www.vegvesen.no/trafikkbeta (www.175.no), veg- og trafikkinformasjon i kart 

• Telefonnummer 175, automatisk og manuell svartjeneste 

• SMS-tjenester som oppdateres manuelt av VTS og andre (bl.a. vegarbeidsprosjekter) 

• Twitter-meldinger fra VTSene (oppdateres manuelt fra VTS) 

• Intervjuer 

• Pressemeldinger 

• M.m. 

Statens vegvesen tilbyr i dag i sanntids veg- og trafikkmeldinger i samarbeid med NRK: 

• NRK1 Tekst-TV (fra side 701) / https://www.nrk.no/tekst-tv/701 (avvikles når HBT tas i bruk) 

• DAB TA-meldinger, via NRK Trafikk (avvikles når HBT tas i bruk) 

6.4 Databehandling og personopplysninger 

I forbindelse med håndtering av hendelser, kan det bli registrert personopplysninger. Normalt gjelder 

dette kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, telefonnummer, osv.), men det kan også forekomme 

andre typer personopplysninger. I dag gjelder dette for Vegloggen og telefonisystemet (175), og vil i 

fremtiden gjelde i Hendelsesbasert Toppsystem (HBT). 

 

https://transportportal.atlas.vegvesen.no/no/
https://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger#/fylke
http://www.vegvesen.no/trafikkbeta
http://www.175.no/
https://www.nrk.no/tekst-tv/701
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Behandling av personopplysninger kan kun skje i den grad personopplysingsloven og GDPR åpner for 

dette. 

 

Med flere aktører involvert er det avgjørende at ansvarsforholdene rundt håndtering av 

personopplysninger avklares. Blant annet hvem som til enhver tid er behandlingsansvarlig for 

opplysningene. Krav til IT-løsninger som inneholder personopplysninger må også ivaretas. Stikkord 

her er verdivurderinger, risikoanalyser, registrering i behandlingsoversikter, avtaler om utlevering, 

personvernerklæringer, databehandleravtaler, taushetserklæringer, osv. 

6.5 Roller og ansvar 

Automatisk innsamlede data fra alle vegforvaltere skal leveres på gjeldende DATEX-format til SVVs 

DATEX-node slik at de blir tilgjengelige for bruk i trafikkinformasjon til trafikantene og man sikrer en 

kontinuerlig og sammenhengende tjeneste på vegnettet uavhengig av vegforvalter. 

 

Alle vegforvaltere skal rapportere om planlagte og uforutsette hendelser til VTS. Vegforvaltere har 

ansvar for innrapportering om uforutsette hendelser for sitt vegnett til VTS. For planlagte hendelser 

(vegarbeid, arrangementer etc) skal vedtaksmyndighet for trafikkreguleringen benytte samme system 

eller format (DATEX) for innrapportering av vedtak og tilgjengeliggjøring i DATEX-noden.  

 

Vegforvalter som har ansvar for å iverksette vedtak om midlertidig trafikkregulering skal varsle VTS 

når trafikkregulering iverksettes, endres eller avsluttes. 

 

Vegforvalter har ansvar for at innrapportering av avvik i ferjetrafikk blir ivaretatt. 

 

VTS skal 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. 

 

Forslag til nasjonale krav for trafikkinformasjon, inkludert rollefordeling og ansvar, er presentert i 

kapittel 8.2. 

6.6 Kostnader 

Alle vegforvaltere skal dekke egne kostnader for innrapportering av informasjon om planlagte og 

uforutsette hendelser til VTS. Alle vegforvaltere skal også dekke egne kostnader for tilgjengeliggjøring 

av automatisk innsamlede data på DATEX-format. 

 

SVV dekker kostnader for utvikling, drift og forvaltning av DATEX-noden. I tillegg dekker SVV kostnader 

for registrering og tilgjengeliggjøring av manuelt innrapporterte hendelser på DATEX-format og på 

www.vegvesen.no/trafikk  (www.175.no). 

  

http://www.vegvesen.no/trafikk
http://www.175.no/
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7 Teknologisk utvikling 

7.1 Instrumentering og datainnsamling 

Det er et stadig økende krav til harmonisering internasjonalt ved bruk av digitale løsninger i 

transportsektoren. Gjennom ITS-direktivet med underliggende forordninger er Norge pålagt å samle 

inn og formidle relevant informasjon med høyere presisjon, nøyaktighet og oppdateringsfrekvens på 

datagrunnlaget for både gamle og nye datatyper. Frem til nå har det vært liten grad av felles nasjonal 

spesifikasjon for instrumentering av vegnettet.  

 

Det er behov for å utarbeide nasjonale retningslinjer for instrumentering av vegnettet som grunnlag 

for datainnsamling. Et slikt dokument bør vurdere blant annet instrumentering for ulike typer veger, 

innsamling av ulike datatyper, krav til datakvalitet og oppdateringsfrekvens. Arbeidsgruppen har ikke 

gått inn i dette arbeidet i denne omgang. 

7.2 Framtidige behov og krav 

Et godt digitalt datagrunnlag med både statiske data og sanntids data er selve drivstoffet for systemer 

og tjenester i dag og i framtiden. Trafikantenes forventninger til tjenester er høye når det gjelder 

tilgang til tjenester, kvalitet og funksjonalitet. De forventer at presis, relevant og oppdatert 

informasjon er tilgjengelig. Videre forventer de økt digitalisering og automatisering samt et sikkert 

transportsystem med god fremkommelighet.  

 

Datainnsamling fra kjøretøy vil framover bli en viktig kilde for å detektere hendelser på vegnettet 

raskere og mer presist enn man gjør i dag via tradisjonell datainnsamling fra kamera, tellepunkter etc. 

Data fra kjøretøy vil kunne berike nåværende datafangst og bidra til en mer effektiv 

hendelseshåndtering, trafikkstyring og trafikkinformasjon. Økt bruk av ny teknologi vil også stille 

høyere krav til standardisering og harmonisering av systemer. På den annen side vil dette også medføre 

at man må ta stilling til nye problemstillinger som oppstår f.eks. knyttet til personvern, dataeierskap 

og rettigheter.  

 

VTS sin rolle i trafikkberedskap og hendelseshåndtering på hele vegnettet vil bli enda viktigere 

framover med flere ulike vegeiere / vegforvaltere på banen og et mer komplisert trafikkbilde. Veglova 

§ 10 gir pr i dag hjemmel til at SVV kan kreve at øvrige vegeiere og vegforvaltere som 

Fylkeskommunene, kommunene og Nye Veier skal levere data som kan brukes i hendelseshåndtering. 

Standardisering og harmonisering vil også være viktig i denne sammenhengen slik at data kan brukes 

på tvers av vegeiere.   

 

Man vil i flere år framover ha et «blandet trafikkbilde» der «tradisjonelle» kjøretøy og «oppkoblede» 

kjøretøy med ulik grad av automatisering vil eksistere side om side. Det vil være svært viktig å sikre at 

tjenester og informasjon mot trafikantene om hendelser på vegnettet er harmoniserte uansett hvilken 

kilde dataene kommer fra og at informasjonen til trafikantene må være koordinert uansett hvilken 

kanal den distribueres i. Informasjon som kommuniseres som C-ITS meldinger til bilene må samsvare 

med det som vises på variable skilttavler langs vegen og i karttjenester.  
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8 Krav som bør være nasjonale 

I dette kapitlet beskrives arbeidsgruppens anbefaling til krav som bør dekkes av forskrift til veglova 

§10 eller nasjonalt kravdokument basert på forskriften. Arbeidsgruppen tar her ikke stilling til hvilket 

dokument, forskrift eller kravdokument, som skal inneholde hvilke krav. Hovedhensikten er å få fram 

hvilke krav som må ivaretas for best mulig trafikkberedskap og trafikkinformasjon. 

Arbeidsgruppen anbefaler at krav som implementeres i forskrift og nasjonalt kravdokument bør 

danne grunnlag for å kunne forenkle eksisterende og nye samarbeidsavtaler mellom vegforvaltere. 

Det er viktig at innholdet i ny forskrift ikke er begrensende for implementering av ny teknologi. 

8.1 Nasjonale krav for trafikkberedskap 

SVV skal definere de viktigste vegkorridorene med tilhørende omkjøringsruter for å sikre 

fremkommelighet mellom landsdeler og kommunikasjonspunkter (f.eks. havner). Fremkommelighet 

er en forutsetning for et fungerende transportsystem for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, 

befolkningens grunnleggende behov og understøtte totalforsvaret. Vegkorridorene med tilhørende 

omkjøringsruter skal forskriftsfestes på linje med Veglistene (hjemlet i Forskrift om bruk av kjøretøy). 

SVV har ansvar for å etablere og forvalte en nasjonal trafikkberedskapsplan for de viktigste 

vegkorridorene med omkjøringsruter. Krav til nasjonale omkjøringsruter er førende for 

trafikkberedskap som planlegges og utøves av den enkelte vegforvalter.  

Vegforvalter har ansvar for å definere det viktigste vegnettet, med stengningslenker og 

omkjøringsruter, innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Kategorisering av veger som grenser mot 

tilgrensende vegforvalter (eller annen geografisk ansvarsinndeling) skal koordineres for å sikre 

ensartet trafikkberedskapsnivå. Omkjøringsruter som berører annen vegeier skal avklares med 

respektive vegforvaltere. Krav til kategorisering av vegnett, samt krav til å definere stengningslenker 

og omkjøringsruter, skal beskrives i et nasjonalt kravdokument som utvikles av SVV i samarbeid med 

andre vegforvaltere. 

Alle vegforvaltere har ansvar for å etablere og forvalte et planverk for trafikkberedskap for sitt 

vegnett. Trafikkberedskapsplanene skal inneholde beskrivelser av stengningslenker, omkjøringsruter, 

responstid og kapasitet (tiltak, oppfølging og rapportering). Krav til trafikkberedskap skal beskrives i 

et nasjonalt kravdokument som utvikles av SVV i samarbeid med andre vegforvaltere. 

Arbeidsgruppen anbefaler at de prinsipielle avklaringene omkring kostnadsfordeling må utredes videre 

som grunnlag for forskriftsfesting og et nasjonalt kravdokument.  

8.2 Nasjonale krav for trafikkinformasjon 

Trafikkinformasjon er viktig for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegnettet ved 

hendelser. Basert på tilgjengelig datagrunnlag fra automatiske og manuelle kilder produserer VTS 

trafikkinformasjon og utøver trafikkberedskap ved hendelser og som en integrert del av 

trafikkberedskap på veg. Nasjonale krav om innsamling og tilgjengeliggjøring av datagrunnlag samt 

roller og ansvar for oppfølging er avgjørende for å opprettholde et sikkert og framkommelig vegnett. 

 

All informasjonsutveksling relatert til punktene nedenfor skal utføres etter nærmere beskrivelse i et 

nasjonalt kravdokument som utarbeides av Statens vegvesen i samarbeid med vegforvaltere. 
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1) Alle vegforvaltere skal levere datagrunnlag, både statisk og dynamiske veg- og trafikkdata, i 

henhold til krav i ITS-lovens forskrifter.  

 

2) Alle vegforvaltere skal levere automatisk innsamlede data som er relevant for 

trafikkinformasjon til den nasjonale DATEX-noden. Statens vegvesen skal stille krav om 

kvalitet og servicenivå og i henhold til standarden for DATEX. 

 

3) Alle vegforvaltere skal ivareta manuell innrapportering til VTS om uforutsette hendelser. Som 

uforutsette hendelser regnes ra s, ekstreme værforhold, vanskelige kjøreforhold, skade på 

infrastruktur og andre forhold som påvirker trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Vegforvalter skal holde VTS løpende oppdatert om tilstand fram til normalsituasjonen er 

gjenopprettet. 

 

4) Vedtaksmyndighet skal ivareta innmelding av vedtak i tilknytning til planlagte hendelser på 

vegnettet (f.eks. vegarbeid, arrangementer, vinterstengning m.m.) som grunnlag for 

trafikkinformasjon og trafikkstyring.  

 

5) Vegforvalter skal ivareta innrapportering til VTS av oppstart, endringer og avslutning av 

planlagte hendelser på veg.  

 

6) VTS skal varsle vegforvalter om mottatt informasjon eller hendelser som krever oppfølging 

eller tiltak på vegnettet. Vegforvalter skal holde VTS løpende oppdatert om tilstand fram til 

normalsituasjonen er gjenopprettet. 

 

7) Statens vegvesen forplikter seg til å tilgjengeliggjøre alle relevante sanntidsdata på DATEX-

noden. 

 

8) Statens vegvesen skal sikre at det leveres en basisløsning for trafikkinformasjon til 

vegbrukerne for å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegnettet. F.eks. på nivå 

som dagens løsning Vegvesen Trafikk (www.vegvesen.no/trafikk).  

 

9) Statens vegvesen skal tilgjengeliggjøre historiske data om tilstand og hendelser på vegnettet. 
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