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1. Oppdraget – endring av vegdataforskriften. 

 

Regionreformen og avviklingen av sams vegadministrasjon har skapt behov for bedre forskriftsregulering av 

ansvar og oppgaver som skal sikre et godt nasjonalt datagrunnlag for vegtransportsektoren, i særlig grad 

knyttet til Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og vegtrafikksentralene.  

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å definere hvilke krav innen deres fagområde som bør forskriftsfestes i en ny 

vegdataforskrift under Veglovas §10 og gjøres gjeldende for alle vegeiere/vegforvaltere. I den forbindelse 

har det vært en gjennomgang av Veileder for trafikkdata og andre kravdokumenter som hører til under 

dette fagfeltet.  

Representanter for flere fylkeskommuner, Nye veier og ulike divisjoner i Statens vegvesen har deltatt. Det 

lyktes dessverre ikke å få med representanter fra kommunene til å delta i arbeidsgruppen. 

 

Prosessen 

Oppdraget ble gitt i midten av august. Tiden frem til første møte med arbeidsgruppen gikk til å finne frem 

tidligere innspill og til å få oversikt nok til å lage et utkast til diskusjonsgrunnlag til første møte. Utkastet 

omfattet ikke reisetidssystemet, slik at arbeidet med å inkludere dette er gjort senere. 

 

Arbeidsmøter 

Dag Dato tidspunkt   Møte med: 

Torsdag 29.10.2020 kl. 09-11 Gjennomgang og innspill Mette og Finn-Tore 

Tirsdag 03.11.2020 kl. 12-14 Gjennomgang og innspill Solvor, Tor-Harald, Lars, Leif-Olav, Jo 

torsdag 05.11.2020 kl. 12-14 Gjennomgang og innspill Alle 

Mandag 09.11.2020 kl. 12-14 Gjennomgang og innspill Alle 

Mandag 16.11.2020 kl.12-14 Gjennomgang og innspill Alle 

Torsdag 26.11.2020 Kl. 09-11 Gjennomgang og innspill Alle 

Mandag 07.12.2020 Kl.12-13 Gjennomgang og innspill Alle 

Fredag 11.12.2020 Kl.12-13 Siste finpuss Alle 

 

 

2. Tema vegtrafikkdata - innledning 

 

Informasjon om vegtrafikkdata har stor samfunnsinteresse og er sentralt for samfunnsplanlegging, NTP- 

arbeid, og trafikksikkerhetsarbeid. Vegtrafikkdata benyttes også som grunnlag i samfunnsrelaterte 

oppgaver som støyberegninger, luftutslippsberegninger og trafikkmodeller. Gode og effektive systemer for 

vegtrafikkdata er viktig for å kunne ta de riktige beslutningene. 

 

 

For å unngå misforståelser presiseres det at vi i dette dokumentet bruker begrepene som følger: 

• Trafikkdata om data som blir hentet inn ved bruk av Nasjonalt trafikkdatasystem. 

• Reisetidsdata om data som blir samlet inn ved bruk av Reisetidssystemet i Statens vegvesen, eller 

tilsvarende informasjon fra andre kilder 

• Ferjedata om data som blir samlet inn til Ferjedatabanken 
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• Vegtrafikkdata omfatter trafikkdata, reisetidsdata og ferjedata 

 

 

Begrep Hvem Rolle 

Vegmyndighet Statens vegvesen, Fylkeskommunene 
Kommunene -for sine respektive vegnett 

Myndighet og ansvar i medhold av lov 

Vegeier Statens vegvesen på vegne av Staten v/SD for 
statlige veger unntatt veger som Nye veier 
har ansvar for. 
Fylkeskommuner 
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 
Kommuner 

Ansvar og oppgaver knyttet til å opprettholde 
kjøreforhold, sikkerhet og vegstandard. 
Hovedsakelig knyttet til forvaltning, drift, 
vedlikehold og trafikkavvikling 

Vegaktør (om det 
behøves) 

Alle ovenfor pluss entreprenører, 
leverandører, operatører etc. 

Mer diffus avgrensning 

 

 

Det er gjort flere omfattende endringer rundt forvaltning av det offentlige vegnettet de siste årene: 
 

• Nye Veier AS har fra 2016 blitt tildelt ansvar for utbygging og drift av flere riksvegstrekninger 

• SAMS vegadministrasjon ble opphevet 1/1-2020 og fylkeskommunene har nå alt ansvar knyttet til 

fylkesveger 

• Statens vegvesen er omorganisert og har fått et tydeligere skille mellom 

utbygging/drift/vedlikehold og myndighet/nasjonale oppgaver  

• Det er blitt færre og større kommuner hvilket kan medføre at kommunalt vegnett vil inkludere flere 

og viktigere veger 

 

 

 

I instruks for Statens vegvesen fastsatt av SD 17/12-2019, er det blant annet uttrykt: «Statens vegvesen har 

sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele vegsystemet». Videre står det: «Statens vegvesen 

har ansvar for Nasjonal vegdatabank og vegtrafikksentralene, og skal arbeide for standardisering av veg -, 

trafikk- og transportdata».  

 

Dette dokumentet beskriver også forslag til en samhandlingsforum, samt hjemmel for krav til leveranse av 

relevante vegtrafikkdata med kvalitet og er sammenlignbare som samfunnet etterspør. Samtidig gir det et 

forslag til fordeling av ansvar, rettigheter og krav som gjøres i forbindelse med levering av vegtrafikkdata.  

 

Vi vil med dette dokumentet vise at Statens vegvesen retningslinjer og kravspesifikasjoner bør gjøres 

gjeldende for alle veieier/vegforvaltere, slik at vi sikrer best mulig styring og effektiv organisering av 

fagområdet vegtrafikkdata. 
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2.1. Definisjoner 

 

Betegnelse Definisjon 

Ferjedatabanken (NFDB) Data som blir samlet inn om ferjetrafikken og lagres i Fergedatabanken 

Fylkesveg Offentlig veg hvor fylkeskommunen er vegmyndighet. 

Gang-/sykkelveg Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående og syklende, atskilt fra annen 
veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. 

Kommunal veg Offentlig veg hvor kommunen er vegmyndighet. 

Kontinuerlig registrering Kontinuerlige registreringer av vegtrafikkdata 24/7/365 

Kontinuerlig 
trafikkregistreringsstasjoner  

Kontinuerlige trafikkregistreringsstasjoner som registrerer trafikkdata 24/7/365 

Manuell registrering Manuell registrering av vegtrafikkdata med fritt valgt registreringsperiode 

Målestasjonsregisteret 
(MSR) 

Statens vegvesens system for forvaltning av målestasjoner. Inkluderer database med 
trafikkregistreringsstasjoner, værstasjoner, kamerastasjoner og tilhørende utstyr. 

Nasjonalt trafikkdatasystem 
(NTDS) 

System for innsamling, bearbeiding og publisering av trafikkdata fra 
trafikkregistreringspunkt. 

Periodisk registrering med 
fast sensor 

Periodiske registreringer av vegtrafikkdata i 4 – 5 uker hvert 4. år 

Periodisk registrering med 
mobil sensor 

Periodiske registreringer av vegtrafikkdata i 4 – 5 uker hvert 4. år 

Reisetid Tid som trafikanter eller kjøretøy bruker for å bevege seg mellom to punkter. Kan 
være gjennomsnittsberegninger og omfatte flere reiseruter. 

Reisetidsdata Data som blir samlet inn ved bruk av Reisetidssystemet i Statens vegvesen, eller 
tilsvarende informasjon fra andre kilder. Inkluderer reisetider, passeringsdata og data 
som gjør det mulig å beregne reisemønster slik som gjennomkjøringsandeler. 

Reisetidsregistreringspunkt Geografisk sted som definerer start- eller endepunkt for reisetidsmålinger. Trenger 
ikke å ha fysisk utstyr. 

Reisetidsregistreringsstasjon Samling av fysisk utstyr som benyttes i et Reisetidsregistreringspunkt 

Reisetidsstrekning Definert reiserute mellom to Reisetidsregistreringspunkt 

Riksveg Offentlig veg der Statens vegvesen er vegmyndighet. 

RTTI Real-Time Traffic Information services. Sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester. 

Trafikkarbeid Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir 
utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Det 
omfatter både gods- og persontransport. Trafikkarbeidet måles vanligvis i 
kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde som fraktes. 

Trafikkdata Data som blir hentet inn ved bruk av Nasjonalt trafikkdata system. Merk at dette 
avviker fra definisjonen i ITS-direktivet. Se pkt. 2.6 

Trafikkmengde Trafikkens størrelse uttrykt i antall kjøretøy evt. personbilenheter. 

Trafikkregistreringspunkt Et punkt opprettet for å foreta trafikkregistrering. Et registreringspunkt er definert 
som et punkt på vegens midtlinje. 

Trafikkregistreringsstasjon Målestasjon med datalogger og en eller flere sensorer, knyttet til trafikkdatasystemet 

Trafikkregistreringsutstyr Datalogger for trafikkdata og sensor 

Vegtrafikkdata Samlebegrep som omfatter trafikkdata, reisetidsdata og ferjedata 

VMS Variable Message Signs. Infonstavler som kan vise tekst og grafikk. 

VTS Vegtrafikksentral 
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2.2. Beskrivelse av systemer for innsamling av vegtrafikkdata 

 

I dag har Statens vegvesen flere systemer som samler inn 

vegtrafikkdata. 

I dette dokumentet fokuseres det hovedsakelig på Nasjonalt 

trafikkdatasystem som datakilde for trafikkdata og 

Reisetidssystemet som datakilde for reisetider.   

Nasjonalt trafikkdatasystem 

Nasjonalt trafikkdatasystem sikrer innhenting, kvalitetssikring og formidling av trafikkdata på offentlig veg. 

Det bidrar til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig avvikling av trafikken som igjen gir et godt 

underlag for planlegging, drift og vedlikehold av offentlig veg. Ved Nasjonalt trafikkdatasystem etableres 

nasjonale datasett for trafikkdata, og gjør bruk av felles standardiseringsrutiner for innsamling og 

håndtering av trafikkdata. Dette sikrer kvalitet i alle ledd av verdikjeden for trafikkdata. Det Nasjonale 

trafikkdatasystemet kan da tilgjengeliggjøre trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare, for 

hele landet. Ved å ha et felles Nasjonalt trafikkdatasystem for hele det offentlige vegnettet sikres det at 

trafikkdata blir lett tilgjengelig for både statlige og private aktører i samfunnet, samt allmenheten. 

 

Trafikkdata samles inn fra trafikkregistreringspunkt for sykkel og motorkjøretøy. 

Reisetidssystemet 
Reisetidsystemet i Statens vegvesen innhenter reisetidsinformasjon gjennom å lese av informasjon i 

Autopass-brikker og beregne reisetiden for strekninger mellom målestasjoner. Reisetidssystemet er et 

system for automatisk innhenting, beregning og publisering av reisetid på strekninger. 

 

Reisetid er en sentral ytelsesindikator for vegnettet og brukes både til planlegging og for operative formål. 

Reisetidsmålinger gjør det mulig å knytte vegnettets ytelse til samfunnsøkonomisk nytte, direkte ved å se 

på tidsbruk på en strekning og gjennom verdien av forutsigbarhet for ulike trafikantgrupper.  

 

Reisetid samles inn fra målestasjoner for motorkjøretøy. 

 

Ferjedatabanken 

Pr i dag innhenter Ferjedatabanken statistikkdata for ferjesamband som inngår i det nasjonale 

ferjebilletteringssamarbeidet Autopass for ferje og ferjesambandet Moss-Horten. Samlet gjelder dette de 

fleste riks- og fylkesferjesamband i Norge. I tillegg blir det hentet data fra noen få ferjesamband i Rogaland 

som ikke er med i dette ferjebilletteringssamarbeidet. Statens vegvesen er eier av Ferjedatabanken. Skyttel 

AS utvikler og står for drift av løsningen.  

 

  



 

6 
 

2.2.1.  Nasjonalt trafikkdatasystem 

 

Nasjonalt trafikkdatasystem er et system for innhenting, kvalitetssikring, prosessering og tilgjengeliggjøring 

av trafikkdata med kjent kvalitet tilknyttet offentlig veg. Det produserer trafikkdata med kvalitet og er 

sammenlignbare for hele riks- og fylkesvegnettet samt sentrale kommunale veger. Det er grunnlag for å 

utarbeide tall for trafikkutviklingen på ulike geografiske områder.  Eksempler på dette er vegtrafikkindeks 

for ulike geografiske størrelser og by-indekser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkregistreringsstasjon/ innsamling  

Trafikkdata samles inn fra trafikkregistreringspunkt for sykkel og motorkjøretøy. I tillegg finnes en app for 

manuell registrering av trafikk. Hver enkelt sykkel eller motorkjøretøy som passerer 

trafikkregistreringspunktet, registreres og data overføres til det Nasjonale trafikkdatasystemet. 

 

Prosessering/behandling 

Under prosessering blir passeringene kontrollert ut fra utstyrsspesifikke kvalitetskrav, se Tabell 2 Veileder og 

kravdokumenter for trafikkdata. En kontrollert enkeltpassering er en beriking av rådatapasseringen med 

metadata om kvaliteten på passeringen. 

Kontrollerte enkeltpasseringer danner grunnlaget for videre aggregering og beregninger av trafikkdata. 

 

Tilgjengeliggjøring 

Trafikkdata blir tilgjengeliggjort igjennom trafikkdataportalen (www.trafikkdata.no) og trafikkdata API-et 

som beskrives der. 

Aggregerte data overføres til Statens vegvesen sin Datex-plattform. 

 

 

 

 

http://www.trafikkdata.no/
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Trafikkregistreringsstasjon - testet og godkjent trafikkregistreringsutstyr 
 

 
 

Alt trafikkregistreringsutstyret som Statens vegvesen benyttet på riksveg og fylkesveg pr. 31. januar 2019, 

er testet og godkjent av Statens vegvesen ved nåværende Seksjon for 

transportdata. Dette gjør at vi har kontroll på at trafikkregistreringsutstyret som 

benyttes gir sammenlignbare data med kjent kvalitet. Dette gjør det mulig å 

produsere by- og landindekser og sammenlignbare trafikkdata med kjent kvalitet over fylkesgrenser. 

Trafikkregistreringsutstyret på fylkeveg ble overført til fylkene den 1.januar 2020. 

 

Tabellen under viser et eksempel på hvordan Statens vegvesen godkjenningsprosedyre ble gjennomført før 

01.01.20. Eksemplet inkluderer en leverandør 4, dette er ut fra et tenkt tilfelle og har tidligere ikke vært 

aktuelt da alle leverandører tidligere måtte levere tilbud gjennom rammeavtale. 

 

Verdikjede 

Godkjent utstyr 
Leverandør 1 Leverandør 2 Leverandør 3 Leverandør 4 

Kravspesifikasjon blir sendt 

ut til leverandører for 

Datalogger/sensor 

Tilbud i konkurranse Tilbud i konkurranse Tilbud i konkurranse 

Tar direkte kontakt, 

får tilsendt 

kravspesifikasjon 

Evaluere Krav basert på 

dokumentasjon 
ok ok ok ok 

Evaluere Krav basert på 

testing/dokumentasjon: 

• Test utføres 

• Test resultat 

Tilfredsstiller krav Ikke tilfredsstillende Tilfredsstiller krav Ikke testet 

Kvalitet Kjent Kjent Kjent Ukjent 

Oppfyller krav for å bli med 

på rammeavtale 
Ok Nei OK Ikke mulig å avgjøre 

Etter inngått rammeavtale 

Godkjenningsprosess på 

kommunikasjon med 

trafikkdatasystem 

Godkjent 

kommunikasjon 
 

Ikke godkjent 

kommunikasjon 
 

Trafikkdata med kjent og 

sammenliknbar kvalitet 
Levere utstyr Ikke levere utstyr Ikke levere utstyr Ikke levere utstyr 

 

I forbindelse med tidligere rammeavtaler er det blitt utarbeidet kravspesifikasjoner, se Tabell 2 Veileder og 

kravdokumenter for trafikkdata  

 

Evalueringen av tilbudene er delt opp i en teoretisk del og en praktisk del, der Statens vegvesen i den 

praktiske delen tester trafikkregistreringsutstyret på en eller flere plasser. Alt trafikkregistreringsutstyr som 

deltar i tilbudsevalueringen testes på like vilkår, på den samme vegen og med den samme trafikken. Det gir 

en mer riktig og rettferdig evaluering enn tester som leverandørene selv presenterer. Testene har avslørt at 

det er stor forskjell på egnethet til trafikkregistreringsutstyret, ut fra vegutforming, trafikkmengde og kø- og 

kjøretøyenes hastighet. 
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Statens vegvesen har satt krav til hvilke parametere sensor og datalogger for motorkjøretøy på 

kontinuerlige trafikkregistreringsstasjoner skal registrere: Tidspunkt, lengde, hastighet, retning og felt, 

tidsluke og kjøretøyklasse. Det er også spesifisert måleenheter, og det er satt krav til nøyaktighet, presisjon 

og oppløsning, som kontrolleres som en del av de praktiske testene av trafikkregistreringsutstyret. I tillegg 

har vi også stilt krav om kvalitetsparametere, som varierer noe mellom ulike 

trafikkregistreringsutstyrstyper, og som bl.a. gir oss informasjon om kvalitet på hastighetsregistrering og 

kjøretøyklasse. 

 

Krav til parametere og kvalitet skiller seg noe fra sensor og datalogger for kontinuerlig registrering av 

motorkjøretøy, mobile registreringer av motorkjøretøy og kontinuerlig registrering av sykkel. 

 

Statens vegvesen inngikk før 01.01.20 rammeavtaler på trafikkregistreringsutstyr, som de tidligere 

regionene kunne benytte seg av. Se Tabell 2 Veileder og kravdokumenter for trafikkdata  for notat om 

trafikkregistreringsutstyr. 

 

Sensorer og datalogger – kvalitet og egnethet 

 

Leverandøruavhengig kunnskap om sensor og datalogger og hvor godt disse er egnet, er nøkkelen til at vi 

kan produsere trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare. Erfaring har vist at den eneste 

måten å få god nok kunnskap om dette på, er å teste trafikkregistreringsutstyret selv, og se på egnethet til 

forskjellig trafikkregistreringsutstyr i forskjellige trafikksituasjoner. 

 

 

 
Se Tabell 2 Veileder og kravdokumenter for trafikkdata  for notat om trafikkregistreringsutstyr. 

 

 

Innsamling – Nettverkskommunikasjon – Nettleverandør 
 

 

Trafikkdata fra kontinuerlige stasjoner blir i dag direkte overført fra datalogger på 

trafikkregistreringsstasjonen via Statens Vegvesens datainnsamlingsnett. 

Vegeier/vegforvalter kan frem til 2022 benytte seg av dette innsamlingsnettet. 
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Lagring av trafikkdata, automatisk og manuell kontroll 
 

 

Trafikkdata blir direkte lagret i en rådatabase når de automatisk blir overført fra 

trafikkregistreringsstasjonene. Passeringene blir så automatisk kontrollert ut fra 

trafikkregistreringsutstyrsspesifikke kvalitetskrav. Feilregistreringer av fart og lengde blir merket. 

I tillegg skal vegforvalter gjøre en manuell kvalitetskontroll av trafikkdata fra trafikkregistreringsstasjonen. 

Hvis det er feil på trafikkregistreringsutstyret eller unormale trafikksituasjoner som de automatiske 

kontrollene ikke detekterer, skal det legges inn en manuell merking for den aktuelle tidsperioden.  

Se Tabell 2 Veileder og kravdokumenter for trafikkdata for krav til manuell kontroll og merking 

En kontrollert passering av et motorkjøretøy består av tidsstempel for passeringen, feltet kjøretøyet er 

registrert i, farten til kjøretøyet, lengde på kjøretøyet, kjøretøyklasse og tidsluke mellom kjøretøyene.   

 

Trafikkdataproduktenes krav til datakvalitet og trafikkregisteringsutstyr 
 

Datakvalitet 

Datakvaliteten beskrives ved hjelp av flere parametere. I trafikkmengdeproduktene benyttes dekningsgrad 

og lengdekvalitetsgrad. 

Grunnlaget for aggregerte og beregnende trafikkregistreringsprodukter er kontrollerte enkeltpasseringer. 

Sensorer og trafikkregistreringsutstyr 

Trafikkregistreringsutstyret for motorkjøretøy skal registrere 99% av trafikken korrekt. Lengde, 

kjøretøyklasse og fart skal være korrekt registrert. 

Når sykler registreres skal 90% av syklene som passerer være korrekt registrert.  

Dekningsgrad  

Dekningsgrad angir prosentandelen av hvor mye data (antall timer og dager) med godkjente passeringer et 

trafikkregistreringspunkt har, sammenlignet med det vi hadde hatt uten bortfall. For aggregerte data 

(timetrafikk og døgntrafikk) vil en dekningsgrad på 50% bety at vi bare har data fra 50% av perioden og at 

den reelle trafikkmengden derfor er større. 

Dekningsgraden beregnes basert på målestasjonens operasjonelle status og fulltallighet (Fulltallighet er et 

mål på andelen overførte data fra registreringsapparatet), samt eventuelle manuelle merkinger som gjelder 

for kjørefeltene på det aktuelle trafikkregistreringspunktet.  

Lengdekvalitetsgrad 

Lengdekvalitetsgrad = (antall registreringer med gyldig lengdemåling i perioden/totalt antall gyldige 

registreringer i perioden) * 100 
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Trafikkdata som produseres har kjent kvalitet og er sammenlignbare.  Det vil si at vi kan sammenligne 

trafikktall fra Troms og Finnmark i nord til Agder i sør. Det er en god fordeling av 

trafikkregistreringsstasjoner over hele landet.  

Det arbeides med å få avklart om noen typer trafikkdata kan inneholde personopplysninger. Når resultatet 

av dette arbeidet foreligger, vil det danne grunnlag for vurderinger av med hvilken oppløsning trafikkdata 

blir gjort tilgjengelig i trafikkdataportalen og gjennom API. Se også kap. 7.1 Personvern 

 

Produkter fra trafikkdatasystemet  

Statens vegvesen produserer flere typer trafikkdataprodukter, og listen utvides stadig.  Listen nedenfor 

viser produkter pr. 30.10.2020 inkl. hvilke kvalitetskrav som stilles til disse. 

Produkt Krav til etter enkeltkjøretøy er kontrollert 
Deknings

-grad 

Lengde-

kvalitetsgrad 

Timetrafikk  Ingen krav - - 

Døgntrafikk Ingen krav - - 

Trafikkdatautviklingen under Korona Godkjente døgn skal ha eller høyere 99% - 

Månedsdøgntrafikk Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Yrkesdøgntrafikk for måned Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Helgedøgntrafikk for måned Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Sesongdøgntrafikk Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Yrkesdøgntrafikk for sesong Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Helgedøgntrafikk for sesong Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Årsdøgntrafikk Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Yrkesdøgntrafikk for år Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Helgedøgntrafikk for år Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

 

Punktindekser  

Godkjent døgn skal inneholde 16 timer med eller høyere 95% 95% 

En måned må ha 16 godkjente døgn med eller høyere 95% 95% 

 

Vegtrafikkindekser  

Godkjent døgn skal inneholde 16 timer med eller høyere 95% 95% 

En måned må ha 16 godkjente døgn med eller høyere 95% 95% 

 

Byindekser  

Godkjent døgn skal inneholde 16 timer med eller høyere 95% 95% 

En måned må ha 16 godkjente døgn med eller høyere 95% 95% 

 

Riksgrenseindeks  

Godkjent døgn skal inneholde 16 timer med eller høyere 95% 95% 

En måned må ha 16 godkjente døgn med eller høyere 95% 95% 

 

Sykkelindekser 

Godkjent døgn skal inneholde 16 timer med eller høyere 95% 95% 

En måned må ha 16 godkjente døgn med eller høyere 95% 95% 

Variasjonskurver gjennomsnittlig 

klokketimetrafikk per punkt per uke 

Godkjente timer skal ha eller høyere 95% - 

Variasjonskurver gjennomsnittlig 

klokketimetrafikk per punkt per 

måned  

Godkjente timer skal ha eller høyere 95% - 

Variasjonskurver gjennomsnittlig 

klokketimetrafikk per punkt per år 

Godkjente timer skal ha eller høyere 95% - 

Variasjonskurver gjennomsnittlig 

ukedagstrafikk per punkt per måned 

Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

Variasjonskurver gjennomsnittlig 

ukedagstrafikk per punkt per år 

Godkjente døgn skal ha eller høyere 95% - 

ÅDT på strekninger Arbeides med kravstilling   

Tabell 1 Trafikkdataprodukter 
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Tilgjengeliggjøring 
 

 

Trafikkdata deles i dag på to måter: 

• Gjennom trafikkdata-APIet med tilhørende trafikkdataportal (Trafikkdata.no) deles aggregerte 

trafikkdata.  

• Det Nasjonale trafikkdatasystemet leverer i sanntid aggregerte rådata med tidsoppløsning på ett 

minutt til Datex-noden. 

Det arbeiders kontinuerlig med å finne nye måter å tilgjengeliggjøre våre trafikkdata. 

Nasjonalt trafikkdatasystem – tilganger 

 

Det Nasjonale Trafikkdatasystemet består av flere enkelte web-baserte systemer som de enkelte 

vegeiere/vegforvaltere skal ha tilgang til for å kunne sette i gang, forvalte og kontrollere egne 

trafikkregistreringsstasjoner. Trafikkdatasystemet består av: 

• Trafikkdata-Adm (Datainn), tilgang til administrasjon av trafikkregistreringsstasjoner og 

trafikkregistreringspunkt og kvalitetssikring av data 

• Vegkant, igangsetting av trafikkregistreringsstasjon 

• Trafikkdataportalen, uttak av trafikkdata  

• Manuell registreringsapp, for manuell registrering 

• ÅDT modul for ÅDT-belegging er under utvikling, første versjon vil være klar til bruk for ÅDT-

belegging av 2020 vegnettet. 

Alle trafikkregistreringsstasjoner med fast installasjon ute på veg må legges inn i Målestasjonsregisteret 

(MSR). Dette er et uavhengig register over noen faste typer installasjoner ute på veg. Vegeier/vegforvalter 

må ha tilgang til dette systemet for å kunne planlegge, sette i drift og forvalte målestasjonene sine. 

 

I tillegg vil vegeier/vegforvalter ha tilgang til datainnsamlingsnettet frem til 2022.  Etter dette vil annet 

grensesnitt for kommunikasjon for overføring av trafikkdata til Nasjonalt trafikkdatasystem etableres.  

Teknologiutvikling, utvidelse av eksisterende løsninger eller sammenslåing av systemer vil påvirke hvilke 

delsystem som er en del av Nasjonalt trafikkdatasystem. Alle vegforvaltere skal ha tilgang til alle system som 

inngår i Nasjonalt trafikkdatasystem.  
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2.2.2.  Reisetidssystemet 

 

Hovedmålet med Reisetidssystemet var opprinnelig å produsere trafikkinformasjon i sanntid direkte ut til 

publikum, trafikanter og for trafikkstyring hos vegtrafikksentralene. Etter hvert har de historiske reisetidene 

blitt mer og mer etterspurt. Reisetid er en sentral ytelses- og fremkommelighetsindikator for vegnettet. 

Reisetider kan brukes til kalibrering av trafikk- og transportmodeller og til å synliggjøre tilstand og 

resultater av forskjellige tiltak. 

 

 
 

 

Målestasjon /Innsamling 
 

 
 

Reisetidsdata samles inn via målestasjoner som leser informasjon fra Autopass-brikker.  

Brikkene leses fra Autopass-antenner som er plassert over vegbanen, typisk i skiltportaler, på bruer og i 

tunnelåpninger. Disse kan dekke ett eller to kjørefelt i en retning. Det er altså behov for minst to slike 

antenner for å dekke toveis trafikk i ett punkt eller snitt. For å måle reisetider på en strekning, trengs 

minimum to slike snitt. 

Brikke-elementer fra kjøretøy som passerer målestasjonen blir registrert, kryptert, og overført til 

sentralenheten i systemet. Systemets administrasjons-web brukes til konfigurering og administrasjon av 

målestasjoner og tilhørende Autopass-antenner.  

 

I tillegg til antenner over vegbanen, inneholder målestasjonene skap med kontrollenhet, strømforsyning og 

kommunikasjon for styring og overføring av data. Sentralenheten i systemet oppdager avvik i stasjonenes 

klokker og sørger for at de synkroniseres. 
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Innsamling / kommunikasjon 
 

 

Kommunikasjonen går over mobilruter i målestasjonene over Statens vegvesens datainnsamlingsnett. 

Ruterne er levert som en del av Statens vegvesens nettavtale og inneholder SIM-kort med data-

abonnement.  

Innsamlingsmodulen i sentralsystemet tar imot data i form av enkeltpasseringer fra målestasjonene og 

lagrer disse midlertidig. Enkeltpasseringene som blir lagret av innsamlingsmodulen, slettes etter hvert som 

de er blitt brukt i beregning av reisetider eller er blitt uaktuelle for dette. 

 

Behandling 

 

 
 

Under prosessering kobles påfølgende passeringer gjort av samme kjøretøy ved ulike målestasjoner 

sammen. Det beregnes så reisetid for hvert enkelt kjøretøy mellom de to målestasjonene som utgjør en 

strekning. Enkeltreisetidene aggregeres så opp til 5-minutters gjennomsnittsreisetider for alle kjøretøy på 

strekningen. Det aggregeres også opp til timesdata. Systemets administrasjons-web brukes til å definere 

hvilke målestasjoner som sammen utgjør strekninger, samt til å beregne geometri og normalreisetider for 

disse strekningene. 

 

Tilgjengeliggjøring 

 
Reisetid publiseres til offentligheten gjennom Datex-publikasjoner som sendes til Statens vegvesens Datex-

node. I tillegg vises reisetider på www.reisetider.no. Eksport av historiske reisetidsdata kan tas ut via 

systemets administrasjons-web. I tillegg finnes det en visning av reisetider i sanntid på tabell format, tenkt 

for bruk av vegtrafikksentralene. 

Utstyrsuavhengig 
Det er mulig å sende reisetidsdata fra andre systemer direkte til 

Datexnoden. Reisetidsdata fra andre systemer, med helt annen teknologi, 

http://www.reisetider.no/
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kan da gjøres tilgjengelig for publikum og vegtrafikksentralene på en sømløs måte. Nye Veiers 

reisetidssystem testes for tiden mot Statens vegvesen sin datexnode. 

Reisetidssystemet - tilganger 
Reisetidssystemets administrasjons-web krever innlogging med brukerkonto og rollestyring. 

Dette administrasjonsgrensesnittet skal vegeiere/vegforvaltere i prinsippet ha tilgang til for: 

• Administrasjon av egne målestasjoner og Autopass-antenner 

• Administrasjon av egne strekninger, geometri og normalreisetider  

• Eksport av historiske reisetider for bruk i analyser 

Siden det foreløpig er svært få reisetidsregistreringsstasjoner utenom riksveg, er rollestyringen i systemet 

ikke tilpasset tilgang fra flere vegeiere/vegforvaltere. Administrasjon av målestasjoner og utstyr på disse er 

planlagt overført til MSR. For administrasjon av strekninger som går mellom ulike vegeiere/vegforvaltere, 

må det etableres samarbeid mellom disse. Foreløpig ivaretas dette av Statens vegvesen alene.  
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2.3. Kravdokumenter 

Statens vegvesen har i dag en rekke interne dokumenter knyttet til trafikkdatasystemet.  

Veileder og kravdokumenter for trafikkdata - Trafikkdatasystemet 

Veileder Håndbok V714 – Veileder i Trafikkdata. Datert 2014, med faglig innhold fra 2011. 

Planlegging Krav ihht. nasjonalt nett av trafikkregistreringsstasjoner. 

Infrastruktur  Kravspesifikasjon for skap til trafikkregistreringsstasjon 

Infrastruktur Installasjon og kontroll av sensorer for trafikkregistrering 
Infrastruktur Kontrollskjema for legging av sensorer for sykkel og godkjenning skjema sykkel 

Registreringsutstyr Kriterier for test og godkjenning av utstyr og egnethet på utstyr, inkl. oversikt over 
godkjent registreringsutstyr. 

Igangsettingsveileder Opprettelse og igangsetting av målestasjoner felles MRS-Datainn-Vegkant 

Manuell registrering Brukerveiledning for manuell trafikkregistrering 

Databehandling Kontroll av trafikkdata 
Databehandling Manuell merking i Trafikkdata adm. –Ekskluderingsrutiner for vegtrafikkindeksen 

Databehandling Beskrivelse av datatypene i Trafikkdata ADM (Datainn) 

Veileder ÅDT-belegging  

Veileder Automatisk håndtering av endret metreringsretning 

Datakvalitet Trafikkdata produktenes krav til datakvalitet og trafikkregistreringsutstyr. 

Tilgjengeliggjøring av data Trafikkdataprodukter pr. 03.09.20 og hvor de er tilgjengelig 
Tabell 2 Veileder og kravdokumenter for trafikkdata 

Reisetidsmålinger er omtalt i V714. Det som står der, er imidlertid av generell og overordnet karakter og 
beskriver ulike metoder for reisetidsmålinger. V714 inneholder ikke krav eller beskrivelser knyttet til 
systemet som brukes i dag. 

Kravdokumenter for reisetider - Reisetidssystemet 
ITS Direktivet EU 2010/40 Har optimal bruk av veg, trafikk og reisedata som et prioritert område. Gir hjemmel til 

delegert forordning (priority action b) for å beskrive nødvendige krav til sanntids 
trafikkinformasjon. 

RTTI forordningen 2015/962 Stiller krav til vegmyndigheter om å dele sanntids trafikkdata (etter EU-definisjonen) på 
Datex II-format. Pålegger ikke ny datainnsamling, men gjelder data som allerede samles 
inn. 

EasyWay VIKING ICT Infrastructure 
Guidelines 2012 

Gir retningslinjer for utbygging av reisetidsmålinger knyttet til ulike vegkategorier. 
Beskriver ulike metoder for reisetidsestimering, inkludert bruk av «EFC tags» som i praksis 
er Autopass-brikker. 

EU EIP European Reference 
Handbook for harmonized ITS Core 
Service Deployment in Europe 
(versjon for kommentarer, juli 
2020) 

Inneholder konkrete krav nødvendig for deling av reisetidsdata (og andre datatyper) 

ATDC Collection Point Equipment 
specifications – August 2008 

Anskaffelsesdokument for Statens vegvesens Reisetidsregistreringsstasjoner. Beskriver 
funksjonelle og tekniske krav til stasjonene, grensesnitts krav mot brikkene og 
sikkerhetskrav.  

ATDC CE – CoPE Interface 
definition – August 2008 

Anskaffelsesdokument for Statens vegvesens Reisetidsregistreringsstasjoner. Beskriver 
konkret protokoll for meldingsutveksling med sentralsystemet. 

OBU Id Encryption –Technical Note 
- Tecsidel Norbit February 2010 

Beskriver hvordan brikke-elementet krypteres før oversending. 

ATDC – CoPE Specification Update 
– Tecsidel October 2010 

Beskriver hvordan kravene for Reisetidsregistreringsstasjonene ble implementert i 
pilotanskaffelsen fra Norbit-Tecsidel. 

SVEIS dokument 2011074397-26 
(164) 

Avtale om kjøp av reisetidsregistreringsstasjoner fra Digital Innovation AS, undertegnet 
26.03.2012. 

Autopass Requirement 
specification 4.7 EN 15509 
Autopass On-board Equipment 
(OBE) – Functional and Technical 
requirements. 15.06.2016 

Krav til Autopass-brikke. Kap. 5.2.3 beskriver ITS elementet AID=29, EID=3, AttrID=87, 
som brukes for reisetidsmålinger i Statens vegvesen. 

602056 Reisetider (ATDC) - Veg og 
transport - Trafikkforvaltning - 
Confluence (vegvesen.no) 

Et dynamisk vedlikeholdt område med dokumentasjon av sentralsystemet. Beskriver i 
mindre grad stasjonene på vegen og rutiner rundt disse. 

https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/Transport/Veg-+og+trafikkdata/Trafikkdata/krav-til-m%C3%A5lestasjon/sk%C3%A5p
https://www.vegvesen.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=20076316
https://www.vegvesen.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=20076316
https://www.vegvesen.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=20076316
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2.4. Ansvarsfordeling og eier av data 

 

Eierskap til it-system og data 

It-systemer 

Statens vegvesen eier det utviklede nasjonale trafikkdatasystemet, Reisetidssystemet og 

Målestasjonsregisteret. Alle vegeiere/ vegforvaltere skal ha bruksrett til disse systemene. 

Data  

Vegeier eier vegtrafikkdata som leveres fra trafikkregistreingsutstyr på egne veger til de nasjonale 

systemene. Vegeier er selv ansvarlig for at bruk og deling av vegtrafikkdata fra egne veger er i henhold til 

gjeldende lover og regler. 

Statens vegvesen skal forvalte systemene og ha bruksrett til vegtrafikkdata som samles inn til de nasjonale 

systemene.  

 

Trafikkdatasystemet ansvarsfordeling 

 

Verdikjede VEG UTSTYR OPPGAVE ANSVARLIG § / KRAV 

Planlegging   
Årlig revisjon av nett over 

trafikkregistreringsstasjoner 
VEGFORVALTER 

Krav ihht. nasjonalt nett av 
trafikkregistreringsstasjoner 

Godkjent utstyr 

Trafikk 
registrerings-

stasjon 

Sensorer, 
datalogger 

Testing og godkjenning av 
utstyr 

Statens Vegvesen Krav til Utstyr 

Registrering Registrere kjøretøy, sykkel VEGFORVALTER 
VEGDATAFORSKRIFTEN 
/Tekniske krav fra SVV 

Innsamling 

 
Administrasjons 
web, Vegkant, 

Kommunikasjon 

Drift / Utvikling av system Statens Vegvesen System krav 

Database  
Rådatabase 

Automatisk kontroll av 
rådata 

Statens Vegvesen Driftsrutine Automatisk 
kontroll 

 

Manuell kontroll   
Manuell kontroll av 

trafikkdata 
VEGFORVALTER Krav til kontroll av trafikkdata 

Kontrollerte data  Database Kontrollerte data Statens Vegvesen System krav 

Behandling  Trafikkdata Adm Aggregering og beregning Statens Vegvesen Krav til trafikkdataprodukter 

Tilgjengeliggjøring 

 Trafikkportal 
Aggregerte og Beregnede 

data API 
Statens Vegvesen Krav til tilgjengeliggjøring 

 Trafikkdata Adm 
Trafikkarbeidstabell 

Vegtrafikkindeks 
Statens Vegvesen § krav til vegtrafikkindeks 

Trafikkdata med 
kjent og 

sammenliknbar 
kvalitet 

 
Verktøy for ÅDT-

belegging 
Trafikklenker / ÅDT-belegge VEGFORVALTER 

Krav til trafikkmengde på 
vegnett 

 

Tabell 3  viser ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene.  

  

Trafikkdatasystemet 
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Reisetidssystemet ansvarsfordeling 

 

Verdikjede VEG UTSTYR OPPGAVE ANSVARLIG § / KRAV 

Planlegging    VEGFORVALTER  

Registrering 

Målestasjon 

Sensorer/ruter Registrere kjøretøy, VEGFORVALTER  

Innsamling 
Administrasjons web 

Kommunikasjon 
Drift / Utvikling av system Statens Vegvesen  

Rådatabase  Database  Statens Vegvesen  

Behandling  Reisetid ADM (Sentralenhet) Aggregering og beregning Statens Vegvesen  

Database  Database  Statens Vegvesen  

Tilgjengeliggjøring 

 Datex 
Aggregerte sanntidsdata 

strømmes direkte 
Statens Vegvesen  

 Reisetid.no 
Aggregerte sanntidsdata på 

strekning 
Statens Vegvesen  

 Administrasjons web 
Historiske aggregerte 

sanntidsdata 
Statens Vegvesen  

 

 

Tabell 4  viser ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Reisetidssystemet 
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2.5. Kostnader 

 

I dag bestemmes fordeling av kostnader ut fra §4.Kostnader fra vegdataforskriften som igjen henviser til 

§20 i veglova, hvor der blant annet står: «Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbetring, 

vedlikehald og drift av riksvegar, her òg utgiftene til eigedomsinngrep. Eit statleg utbyggingsselskap for veg 

ber desse utgiftene for riksvegar som selskapet har ansvaret for. Fylkeskommunen ber desse utgiftene for 

fylkesvegar og kommunen for kommunale vegar.» 

I denne loven står det ikke noe om hvordan kostnader til videreutvikling av felles system for innsamlings -

og tilgjengeliggjøring av trafikk og reisetidsdata skal fordeles. Dette bør adresseres ved endring av 

vegdataforskriften. 

2.5.1. Forslag til fordeling av kostnader til etablering, drift og vedlikehold  

 

Vegeier/vegforvalter 

• Vegeier/vegforvalter dekker selv alle direkte kostnader de måtte ha med å følge opp arbeidet med 

planlegging, innkjøp av trafikkregistreringsutstyr, etablering, drift og vedlikehold av kontinuerlige 

og periodiske trafikkregistreringsstasjon. I tillegg dekker vegeier administrasjonskostnader til 

kvalitetssikring av egne trafikkdata og ÅDT -belegging.  

 

• Vegeier/vegforvalter dekker selv alle direkte kostnader de måtte ha med å følge opp arbeidet med 

planlegging, innkjøp av reisetidsmålingsutstyr, lisenser, etablering, drift og vedlikehold av 

reisetidsmålestasjon.  

 

Statens vegvesen 

• Statens vegvesen dekker kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av it-systemet som 

inngår i det Nasjonale trafikkdatasystem. 

 

• Statens vegvesen dekker kostnader knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av it-systemet som 

inngår i Reisetidssystemet samt tilsvarende kostnader for mottak og formidling av Reisetidsdata via 

datex-systemet. 

 

 

Utviklingskostnader – innføring av ny teknologi 
Det Nasjonale trafikkdatasystemet, Reisetidssystemet og Målestasjonsregisteret må utvikles kontinuerlig. 

Innføring av ny teknologi for registrering av trafikkdata og reisetidsdata gjøres i samarbeid med vegeiere. 

Detaljer rundt dette er ikke avklart. 
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Verdikjede Oppgaver  Kostnadsansvar § / KRAV 

Godkjent utstyr Testing og godkjenning av taknologi/utstyr  
Må avklares nærmere i 

hvert enkelt tilfelle 

Kostnads-
fordelingen må 

kravstilles 

Registrering og innsamling 

Innkjøp av sensorer og datalogger, drift og 
vedlikehold av trafikkregistreringsstasjone. 

Kommunikasjon 

Denne oppgaven kan 
gjøres av eksterne på 

vegne av vegforvaltere 
VEGEIER/VEGFORVALTER 

Drift, vedlikehold og utvikling av 
Administrasjons web og Vegkant 

 Statens Vegvesen 

Database/automatisk 
kontroll 

Drift og vedlikehold av database og kontroll  Statens Vegvesen 

Manuell kontroll Internkontroll av trafikkdata 
Denne oppgaven kan 
gjøres av eksterne på 

vegne av vegforvaltere 
VEGEIER/VEGFORVALTER 

Kontrollerte data Drift og vedlikehold av database  Statens Vegvesen 

Behandling og 
tilgjengeliggjøring 

Drift, vedlikehold og utvikling av Trafikkdata 
Adm og Trafikkdataportalen 

 Statens Vegvesen 

Trafikkdata med kjent og 
sammenliknbar kvalitet 

Kostnader med Verktøy til ÅDT-belegging 
Denne oppgaven kan 
gjøres av eksterne på 

vegne av vegforvaltere 
VEIEUER/VEGFORVALTER 

 

Tabell 5 Beskriver de ulike delene som inngår i kostnadsbestemmelsene for trafikkregistreringsstasjoner. 
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2.5.2. Eksempel på etablering og drift av registreringsstasjoner 

 

Eksempel – Kostnader etablering og drift av kontinuerlig trafikkregistreringsstasjon 

 

Tabellen under viser omtrentlig kostnader Statens vegvesen tidligere har hatt ved etablering av en 

kontinuerlig trafikkregistreringsstasjon. Kostnadene kan variere til dels mye ut fra området hvor den 

kontinuerlige trafikkregistreringsstasjonen skal etableres, og avstand til strøm. Kostnader til ruter er ikke 

tatt med her.  

 

Tabellen under viser omtrentlig kostnader Statens vegvesen tidligere  

 

 

*Prisen oppgitt kan varier veldig rundt om i landet. 

Driftskostnad pr. pkt. pr. år (gitt levetid på 10 år)  

Service, strøm og 
kommunikasjon 

Vedlikehold Administrasjon 

Kr. 3100 Kr. 200-1800 Kr. 550 

 

Anslag på drift av et kontinuerlig registreringspunkt er totalt ca. kr. 4650,- pr. år 

 

Tabellen over viser omtrentlige driftskostnader for en kontinuerlig trafikkregistreringsstasjon. I 

vedlikeholdskostnaden har vi lagt til grunn reparasjon av sløyfer og skade på skap. Vi har satt en levetid på 

ca. 10 år, denne kan være mye lenger, avhengig av plassering og belastning på 

trafikkregistreringsstasjonen. 

Kostnadene for arbeidsvarsling varierer veldig, dette er ikke tatt med i verken etableringskostnader eller 

vedlikeholdskostnaden.   

 

Eksempel – Kostnader etablering og drift av periodiske registreringer 

Tabellen nedenfor viser priser for dataloggere eks. mva. som er kjøpt inn på rammeavtale av Statens 

vegvesen. 

Tabellen nedenfor viser omtrentlige etableringskostnader for periodisk trafikkregistreringsstasjon med fast 

sensor. *Kostnad for strøm er basert på at det er 4 periodiske trafikkregistreringsstasjoner som gjør bruk av 

samme datalogger. I tillegg kommer utgifter til ruter. 

 

Etableringskostnader periodisk trafikkregistreringsstasjon med fast sensor eks. mva. 

Infrastruktur Strøm Datalogger inkl. batteri 

Kr. 100 000 Kr. 250* Kr. 15-25 000 

 

 

Etablerings kostnader for kontinuerlig trafikkregistreringsstasjon eks. mva. 

Infrastruktur Strøm Datalogger 

ca. Kr. 150 000* Kr. 10 000- 50 000 15-25 000 
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Tabellen under viser etableringskostnader for mobile registreringer. Ved en mobil registrering flyttes 

datalogger rundt til forskjellige registreringspunkter, det kreves ikke oppsett av fast skap/sensor på 

lokasjon.  

 

Etableringskostnader periodisk mobile registrering 

Infrastruktur Batteri Datalogger 

Kr. 0 Kr.1000 Ca.  kr. 50 000 

 

Tabellene viser kostnader for dataloggere kjøpt inn på rammeavtale. Fremtidige kostnader for 

trafikkregistreringsutstyr vil kunne bli vesentlig høyere uten felles rammeavtaler.  

 

Administrasjonsutgifter er de samme for både periodiske registreringspunkter med fast installert sensor og 

registreringer gjort med mobil sensor. 

Driftsutgifter for periodiske registreringer Pr. 10 år 

Service datalogger hvert. 5 år kr 6 500 
 

kr 13 000 

kommunikasjonskostnader gjelder for 

trafikkregistreringspunkter med fast sensor 

kr 150 pr, 

mnd. 

Kr. 1 800 pr. år  Kr.18 000 

En logger og ruter brukes på 4 stasjoner pr. år pr. registreringspunkt fordelt  Kr. 775 

 

Variable kostnader for periodiske registreringer med fast sensor 

Reparasjon av sløyfer  kr 350  

pr. meter 

45 m for rep.  

av 2 felt. 

Kr. 15 750 

Nytt skap, (veldig sjelden) kr 25 000 
  

    

Omtrentlige administrasjonsutgifter for periodiske registreringer - stor variasjon 
 

Timesats markarbeid kr 600 
  

Feltarbeid pr. periodisk oppkobling/nedkobling 1 Time  
 

Gjennomsnittlig kjøretid T/R (stor variasjon) 3 Timer  
 

Antall registreringsperioder pr. år 4 ganger   

Antall besøk pr. målestasjon T/R (4 x2) 8   
 

  
   

Antall arbeidstimer pr. målestasjon pr. år 20 
  

Administrasjonskostnader pr. punkt   kr 12 000 
  

 

For å drifte et periodisk registreringspunkt anslås kostnaden til totalt ca. kr. 12 775,- pr. år 

 

Grunnlag for beregning av omtrentlige administrative driftskostnader 

• Timesats markarbeid kr 600 

• Reisetid gjennomsnitt på 3 timer t/r, antall timer for reisetid til og fra trafikkregistreringsstasjon 

kan variere fra ½ time til 5-6 timer eller mer 

• Feltarbeid 1 time, oppsett og nedtaking av datalogger 

• Antall besøk pr. trafikkregistreringspunkt i henhold til veileder 

 

Alle kostnader oppgitt i tabellene er omtrentlige tall og basert på Statens vegvesens rammeavtaler og 

andre avtaler om drift og vedlikehold av trafikkregistreringsstasjoner. 
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Eksempel – Kostnader etablering og drift for reisetidsmålestasjon 

 

Tabellene under viser omtrentlige kostnader Statens vegvesen tidligere har hatt ved etablering og drift av 

reisetidsmålestasjoner. Kostnadene til infrastruktur kan variere ut fra hvilken konkret plassering som 

velges, hvilke avtaler som benyttes og hva som kreves av arbeidsvarslingstiltak ved montering og 

igangsetting. 

Kostnader for etablering av en Autopass reisetidsstasjon 

Infrastruktur, montering over 

vegbanen 

Autopass-

lesere, to stk. 

Skap med strøm-, 

kontrollenheter og 

kommunikasjon 

Kr. 10 000 - 100 000 Kr. 100 000 Kr. 100 000 

 

Kostnadene ved etablering har inneholdt: 

• Skap, Autopass-lesere, kabler og monteringsmateriell fra samme utstyrsleverandør (Digital 

Innovation) 

• Mobilruter for kommunikasjon gjennom Statens vegvesens nettavtale 

• Montering, kabling, testing og igangsetting, arbeid og reiser for ulike aktører, typisk inkludert 

utstyrsleverandør og elektroentreprenør 

• Arbeidsvarslingstiltak ved montering 

• Portal anskaffelse og etablering, avhengig av lokale forhold, normalt gjenbruk 

• Strømfremføring, avhengig av lokale forhold 

• Planlegging, oppfølging, innlegging i administrasjons-web, test og bistand 

• Annen administrasjon fra Statens vegvesen   

 

Kostnadselementer knyttet til drift og vedlikehold av reisetidsstasjoner har vært: 

• Strømforbruk og nettleie 

• Kommunikasjon via datainnsamlingsnett 

• Besøk for feilretting og vedlikehold, ca. hvert 2-5. år 

• Beredskap, tilgjengelighet og bistand fra leverandør, ca. 500 kr per mnd. per stasjon 

• Lagerhold og reservedeler, ca. 100.000 kr per år 

• Lisenser knyttet til utstyret, for utstyr eldre enn 7 år 

• Flytting av utstyr ved behov 

• Feildeteksjon, feilretting 

• Annen administrasjon 
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2.6. Trafikkdata og reisetidsdata - formål med data og hvem som er brukere 

 

I henhold til ITS-direktivets forordning 962/2015, innført i Norge gjennom “Forskrift om tilgjengeliggjøring 

av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester”, er trafikkdata data om veitrafikkens egenskaper. Spesielt 

omfattes datatypene trafikkmengde, hastighet, bilkøenes plassering og lengde, reisetider og ventetider ved 

grenseoverganger til land utenfor Den europeiske union. Denne definisjonen avviker følgelig fra det vi ofte 

har omtalt som trafikkdata i Statens vegvesen, som har vært begrenset til data fra punktbaserte målinger.  

Trafikkdata (slik begrepet brukes i Norge) 

Trafikkdata benyttes blant annet som grunnlag i samfunnsplanlegging, det er derfor avgjørende at 

trafikkdata har kjent kvalitet og er sammenlignbare. Tabellen nedenfor viser at spennet av brukerne av 

trafikkdata er stort og at formålet med bruken er forskjellig.  

 

 

Statistikk for planlegging  

og forskning 
Operative formål Tjenester 

• Politisk ledelse 

• Samferdselsdepartementet 

• Offentlig administrasjon 

• NTP 

• SSB 

• Forskning 

• Høyskoler og universitet 

• ITS  

• Vegtrafikksentralene 

• Beredskap 

• Politi 

• Trafikksikkerhet 

• Drift og vedlikehold 

• Planlegging og 

dimensjonering av veg 

• Støy beregninger og 

transportmodeller 

 

• Interesseorganisasjoner 

• Publikum 

• Media 

• Stordata 

• Tjenesteleverandører  

Tabell 6 Brukere av trafikkdata og formål 

Et godt og effektivt trafikkdatasystem er derfor viktig for å kunne ta de riktige beslutningene på alle nivå. 

Trafikkdataprodukter som er tilgjengelig i dag er listet i Tabell 1 Trafikkdataprodukter 

 

Reisetidsdata 
Reisetidsdata etterspørres fra politikere, presse, forskere, konsulenter, ansatte i ulike offentlige etater og 

privatpersoner. Vi kan skille mellom disse overordnede formålene: 

 

• Trafikantinformasjon. God og tilgjengelig informasjon om reelle og forventede forhold gjør det mulig 

for trafikanter å unngå forsinkelser og å belaste vegnettet mindre ved å foreta bedre valg av for 

eksempel reiserute, reisemiddel og avreisetidspunkt. Trafikantene får denne informasjonen via ulike 

kanaler, slik som fra media (primært radio), tjenesteleverandører til navigasjonsapper og utstyr i bilene 

og informasjon på tavler over vegbanen (VMS). 
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• Trafikkstyring. Vegtrafikksentralene kan oppdage hendelser og gjøre operative tiltak. Gjennom 

prediktive modeller kan de vurdere effekter, planlegge, gi informasjon og sette i verk tiltak tidligere og 

bedre (proaktiv trafikkstyring).  

• Fremkommelighetsindikatorer. Reisetidsinformasjon er nødvendig for å få oversikt over status og 

utvikling av kost/nytte for vegnettet, mulighet til å sammenligne ulike transportmidler og mulighet til 

helhetlig optimalisering av transportsystemet, samt måle spart reisetid ved nye veitraseer eller ved 

oppgradering av veistandard. Slike indikatorer etterspørres av ledelsen i Statens vegvesen og inngår i 

indikatorsett for FNs bærekrafts mål som kommunesektoren etterspør. 

• Kalibrering av trafikk- og transportmodeller. Modellene som brukes til planlegging må tilpasses 

virkeligheten ved bruk av reelle reisetider. Strategisk planlegging inngår blant annet i arbeidet med 

Nasjonal Transportplan og utføres av transportetatene. Det er også planleggingsmiljøer knyttet til 

prosjekter hos andre veieier/vegholdere. 

• Før-/etterundersøkelser av tiltak. Dette innebærer å kunne identifisere nødvendige tiltak og planlegge 

gjennomføring med minst mulig ulemper, samt læring både under og etter gjennomføring. Reelle 

måledata etterspørres fra prosjektene, utover det som ligger i modellene. 

 

 

Konsekvenser av ukjent kvalitet og ulik struktur på innsamling av trafikk- og reisetidsdata. 

 

Registrering og innsamling av trafikk og reisetidsdata er i dag underlagt forskjellige krav til kvalitet på 

registreringsutstyret, se side 7 Trafikkregistreringsstasjon - testet og godkjent trafikkregistreringsutstyr. I tillegg 

følger krav til omfang av registreringer og krav til struktur på nett over registreringspunkter, dette blir 

nærmere beskrevet i Veileder for trafikkdata. Resultatet av alle krav gir kjent kvalitet på de 

trafikkdataprodukter som i dag publiseres, i tillegg er de sammenlignbare. 

 

Bruk av registreringsutstyr med ukjent kvalitet og ukjent omfang av registreringene, fører til at vi ikke får 

kjennskap til kvaliteten på de innsamlete data. Dette vil kunne medføre feil i grunnlagsdata, som igjen fører 

til at beslutninger tas på feil grunnlag. 

 

Konsekvensen kan bli: 

• Planlegging av vegnettet gir for liten/for stor kapasitet 

• Vegeier/vegforvalter vil kunne få for lite/for mye i overførte midler fra staten 

• Ikke mulig å sammenligne data fra forskjellige geografiske områder 

• Feil dimensjonering av veger, veger vil da f. eks ikke vil tåle trafikkmengden, fordi 

trafikkbelastningen på vegen er høyere enn hva målinger skulle tilsi 

• Feil nivå på drift og vedlikehold. 

• Trafikkstyring blir feil, hvis f.eks. sanntidsinformasjonen bare viser halvparten av trafikken, og ikke 

gjør det mulig å detektere kø-situasjoner. 

• Feil i trafikkutvikling på vegnettet dvs. vegtrafikkindeksene blir feil 

• Feil i beregning av miljøpåvirkning (støy, luftkvalitet, og biologisk mangfold)  

• Kan gi feil kalibrering av trafikk- og transportmodeller. 

• Økonomiske konsekvenser 
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3. Nasjonale behov, politiske og faglige mål 

Trafikk- og reisetidsdata benyttes til mange viktige formål, dette er beskrevet nærmere i kap. 2.6 Trafikkdata 

og reisetidsdata - formål med data og hvem som er brukere.  

• Nasjonale behov - behov for trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare for å følge 

utvikling av trafikken både lokalt og for et større geografisk område. 

• Politiske mål - behov for trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare, for å få et godt 

beslutningsgrunnlag og for å kunne måle effekten av ulike politiske tiltak. 

• Faglige mål – produsere trafikkdata med kjent kvalitet og er som er sammenlignbare som 

samfunnet etterspør. 

 

Vegdataforskriften under Veglovas §62 skal, som det står i §1, «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». 

Videre heter det i §3 at «Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke formater som skal benyttes, og i 

hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles». 

 

Vegdataforskriften gjelder, slik den er formulert nå, kun for fylkeskommunene og Oslo kommune.  

 

I dag er ikke kommunene, med unntak av Oslo kommune, forpliktet til å levere trafikkdata til Statens 

vegvesen. Ved revidering av forskriften bør også kommunene, som vegforvaltere, pålegges å samle inn 

trafikkdata på sentrale kommunale veger. 

 

Lov om vegar (veglova) Kap. II Vegstyresmaktene § 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. 

Statens vegvesen har iht. § 10 ansvar for nasjonalt register av vegdata og trafikkinformasjon, dvs. Statens 

vegvesen skal blant annet ha ansvar for å ha oversikt over trafikkdata på offentlig veg.  

I forarbeidet til nåværende vegdataforskrift inngikk ikke reisetidsmålinger, og derfor er det ikke stilt krav til 

innhenting av slike data. Statens vegvesen har ingen direkte lovkrav eller pålegg om å måle reisetider.  

Innhenting av reisetider skjer i dag ut fra både egen nyttevurdering og ut fra målsettingen i ITS Direktivet 

(EU 2010/40). I. Optimal use of road, traffic and travel data, II. Continuity of traffic and freight management 

ITS services, III. ITS road safety and security applications, IV. Linking the vehicle with the transport 

infrastructure. På denne bakgrunn bør det kunne stilles krav til reisetidsmålinger for viktige veier der det er 

eller forventes fremkommelighetsproblemer. 

 

Før den nye vegdataforskriften er klar, vil krav til teknologi og grensesnitt for levering av trafikkdata fra alle 

vegforvaltere håndteres gjennom gjeldende avtale mellom vegforvaltere og Statens vegvesen. Kravene til 

teknologi og grensesnitt for levering av trafikkdata gjelder også Statens vegvesen som vegforvalter.  
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For å sikre at alle vegforvaltere av riks- og fylkesveger, samt av sentrale kommunale veger, leverer 

trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare til Nasjonalt trafikkdatasystem er det behov for at 

denne plikten forskriftsfestes. 

 

3.1. Formål med kravdokumenter 

 

Formål med kravdokumentene er at alle vegeiere/vegforvaltere produserer  

trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare som samfunnet etterspør 

Oversikt over alle kravdokumenter tilhørende trafikk- og reisetidsdata ligger i kap. 2.3 Kravdokumenter 

Kravdokumentene for trafikkregistreringsområdet er blitt oppdatert jevnlig. Det er behov for å oppdatere 

veilederen for trafikkdata, blant annet fordi teknologi for registering, innsamling og tilgjengeliggjøring av 

trafikkdata er endret. 

 

Tabell 7 Figuren over viser hvor i verdikjeden for trafikkdata de forskjellige krav dokumentene hører inn under 

Verdikjede VEG UTSTYR OPPGAVE ANSVARLIG § / KRAV 

Planlegging   
Årlig revisjon av nett over 

trafikkregistreringsstasjoner 
VEGFORVALTER 

Krav ihht. nasjonalt nett av 
trafikkregistreringsstasjoner 

Godkjent utstyr 

Trafikk 
registrerings-

stasjon 

Sensorer, datalogger 

Testing og godkjenning av 
utstyr 

Statens Vegvesen Krav til Utstyr 

Registrering Registrere kjøretøy, sykkel VEGFORVALTER 
VEGDATAFORSKRIFTEN 
/Tekniske krav fra SVV 

Innsamling 

 
Administrasjons web, 

Vegkant, 
Kommunikasjon 

Drift / Utvikling av system Statens Vegvesen System krav 

Database 
 Rådatabase 

Automatisk kontroll av 
rådata 

Statens Vegvesen Driftsrutine 
Automatisk kontroll 

Manuell kontroll   
Manuell kontroll av 

trafikkdata 
VEGFORVALTER Krav til kontroll av trafikkdata 

Kontrollerte data  Database Kontrollerte data Statens Vegvesen System krav 

Behandling  Trafikkdata Adm Aggregering og beregning Statens Vegvesen Krav til trafikkdataprodukter 

Tilgjengeliggjøring 

 Trafikkportal 
Aggregerte og Beregnede 

data API 
Statens Vegvesen Krav til tilgjengeliggjøring 

 Trafikkdata Adm 
Trafikkarbeidstabell 

Vegtrafikkindeks 
Statens Vegvesen § krav til vegtrafikkindeks 

Trafikkdata med 
kjent og 

sammenliknbar 
kvalitet 

 
Verktøy for ÅDT-

belegging 
Trafikklenker / ÅDT-belegge VEGFORVALTER 

Krav til trafikkmengde på 
vegnett 

 

Tabell 8 viser oppgaver og hvem som er brukere av kravdokumentene for trafikkdata 

Kravdokumentene for reisetidsdata har kun vært benyttet av Statens vegvesen i Norge til å anskaffe og 

videreutvikle dagens reisetidssystem. Det er behov for oppdatering av de tekniske spesifikasjonene for 

utstyr som skal knyttes til Statens vegvesen sitt reisetidssystem. Det er også behov for nye dokumenter 

Trafikkdatasystemet 
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som setter nasjonale krav til dekning, kvalitet og format på reisetidsmålinger både til reisetidssystemet og 

til Staten vegvesen sitt Datex-system. 

 

3.2. Behov for samarbeidsforum og et felles nasjonalt samarbeidsnettverk. 

 

Frem til 2020 har Statens vegvesen hatt ansvar for hele verdikjeden for trafikkdata knyttet til registrering, 

innsamling, bearbeiding og publisering av trafikkdata.   

Felles nasjonal standard 

I en situasjon med flere vegeiere/vegforvaltere er det viktig at vi får en felles nasjonal standard for å sikre 

kvalitet i alle ledd av verdikjeden. Dette er spesielt viktig i forhold til valg av registreringsutstyr og 

teknologivalg, slik at vi fortsatt sikrer trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare over hele 

landet. 

Grunnlaget for en felles nasjonal standard er at nasjonale krav blir sikret i lov eller forskrift. Det er behov 

for retningslinjer for hvordan innsamlingen skal gjøres og for at disse retningslinjene gis nasjonal gyldighet. 

Statens vegvesen foreslår at dette løses ved at ansvaret for rutiner for kvalitetskontroll og godkjenning for 

nytt registreringsutstyr legges til en sentral myndighet. Dette er i praksis samme ordning som vi har hatt 

tidligere. Vi må også legge til rette for nye rutiner som sikrer at alle vegeiere/vegforvaltere har mulighet til 

å bidra til fremtidens løsninger. 

Målsetningen med samarbeid rundt felles innsamling av trafikk- og reisetidsdata, bør i tillegg til samarbeid 

om registreringsutstyr også omfatte samarbeid rundt videreutvikling av Nasjonalt trafikkdatasystem og 

Reisetidssystemet.  Det er behov for et felles nasjonalt samarbeidsnettverk, fordi det er viktig at alle 

vegforvaltere har samme forståelse for alle ledd i verdikjeden for trafikkdata.  

Det må legges til rette for god dialog mellom myndighetsutøver og vegeier/vegforvalter slik at alle kan 

bidra inn i fremtidens løsninger for trafikkdata. I tillegg til å sikre at vi opprettholder og kan forbedre 

kvaliteten på sensorer og dataloggere, sikrer vi erfaringsutveksling og at informasjon når ut til alle som 

arbeider med trafikkdata. 

Reisetidsdata er et relativt nytt produkt. Det kan i fremtiden komme nasjonale krav om registrering av 

reisetid på utvalgte strekninger. Det er derfor viktig at også reisetidsdata blir en del den nasjonale 

standarden for registrering og innsamling av data.  

Ved å få et felles nasjonalt samarbeid og miljø for alle vegeiere/vegforvaltere innenfor både registrering av 

reisetider og trafikkregistrering sikrer vi at alle samler inn data på samme måte. Dette vil fortsatt gi data 

med kjent kvalitet og som er sammenlignbare. I tillegg siker vi at der dannes et godt nettverk med fagfolk 

som arbeider med de samme problemstillingene innenfor fagområdet.  
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Behov for en felles opplæring og informasjonsutveksling innenfor fagområdene vil kunne gjøre seg 

gjeldende. Forslag til hvordan dette kan se ut, vises i tabellen nedenfor. Nærmere fordeling av 

ansvar/oppgaver må gjøres når rammene for innhenting og formidling av trafikkdata for alle 

vegeiere/vegforvaltere er fastsatt. 

Verdikjede 
Informasjonsutveksling og 

opplæring 
Utstyr og systemer Informasjon/ Opplæring Ansvar 

§ / 
KRAV 

Nett av 
trafikkregistreringsstasjoner 

Revisjon av nett over målestasjoner 
Administrasjons web 

Informasjon om retningslinjer for 
geografisk plassering av 

trafikkregistreringsstasjon.  
Opprette trafikkregistreringsstasjon i 

trafikkdata systemet og i 
målestasjonsregisteret. 

Statens vegvesen 
Veileder 

for 
trafikkdata. 

Registrering Infrastruktur, sensor, datalogger og 
ruter.  

Kontroll og i igangsettings app: 
Vegkant 

Etablere/opprette 
trafikkregistreringsstasjoner ute på 

lokasjon. 
Kontroll og igangsetting av målestasjon. 

Samarbeid mellom 
Statens Vegvesen 

og vegforvalter 
 

Trafikkdata Adm 
Drift og vedlikehold av målestasjon 

Kontroll av sensor alarmer - 
kommunikasjon 

Samarbeid mellom 
Statens Vegvesen 

og vegforvalter 
 

Innsamling Automatisk overføring av trafikkdata.    

Automatisk kontroll Trafikkdata Adm 
Informasjon om automatisk drift rutiner 

for kontroll av registrerte trafikkdata. 
  

Manuell kontroll Trafikkdata Adm 
Opplæring i manuell kontroll og merking 

av trafikkdata. 
Statens Vegvesen  

Kontrollerte data Database i Trafikkdatasystemet    

Behandling og 
tilgjengeliggjøring 

Trafikkdataportalen 
Informasjon om produkter i 

trafikkdataportalen, og bruk av denne. 
Statens Vegvesen  

Trafikkdata med kjent og 
sammenliknbar kvalitet 

ÅDT-belegging Opplæring i ÅDT-Belegging 
Samarbeid mellom 
Statens Vegvesen 

og vegforvalter 
 

 

Tabell 9 viser et forslag til opplegg for informasjonsutveksling og opplæring 

 

4. Forskriftsfesting av oppgaver, ansvar, krav og rettigheter. 

  

I vegdataforskriften står det i §1, «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».  I forarbeidet til nåværedne 

vegdataforskrift var ikke reisetidsmålinger tenkt på, og det har derfor ikke tidliger blitt stilt krav til 

innhenting av slike reisetidsdata. Det er bare blitt stilt krav til registrering og innhenting av trafikkdata. 

 

Slik forskriften er utarbeidet i dag gjelder den Statens vegvesen, fylkeskommunene og Oslo kommune. 

Registreringer er da gjort hovedsakelig på riks- og fylkesveger samt noen sentrale kommunale veger. 

 

Krav til registrering av trafikkdata på kommunale veger gjøres om det er samfunnsmessig interesse eller for 

å se resultater av tiltak eller andre prosjekt. Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har blant annet inngått byvekstavtaler for ni byområder. I denne forbindelse 

kommer krav om trafikkregistrering. Statens vegvesen har ingen direkte lovkrav eller pålegg om å måle 

reisetider, men gjør det ut fra både egen nyttevurdering og  ut fra målsettingen i ITS Direktivet (EU 

2010/40). 
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Hjemmel for innsamling av ferjedata ligger i dag under Yrkestransportforskriften §21 «Løyvehaveren skal gi 

de økonomiske og statistiske opplysninger Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen eller 

fylkeskommunen bestemmer og på den måten disse fastsetter.»  

 

 

Den endrete vegdataforskriften må på generelt grunnlag gjelde alle vegeier / vegforvaltere. I tillegg til 

krav om registrering av trafikkdata bør også krav om registrering av reisetidsdata og ferjedata inngå. 

 

4.1. Forslag til hva endret vegdataforskrift bør dekke av krav og ansvar  

 

I dette kapittelet vil vi se på  krav som bør forskriftsfestes for å sikre data med kjent kvalitet og som er 

sammenlignbare.  

 

Statens vegvesen som samfunnsaktør 

Fagområdet trafikkdata og reisetidsdata bidrar med grunnlagsdata for viktige beslutninger på alle nivå. Å 

være ansvarlig for nasjonale trafikk- og reisetidsdata betyr å ha ansvar for utvikling av reisetid- og 

trafikkdataområdet samt å stille krav til teknologi og produkter.  

 

Statens vegvesens ansvar  

• har faglig ansvar for fagområdet trafikk og reisetidsdata. Dette innebærer, teknologivalg, 

standardisering, metodeutvikling, kravspesifikasjon, kvalitetsoppfølging og sertifisering av utstyr og 

personell 

• har systemansvar for Nasjonalt trafikkdatasystem og reisetidssystemet inkl. Datex-systemet, som 

innebærer ansvar for utvikling, drift og vedlikehold  

• har ansvar for kravstilling og testing av trafikkregistreringsutstyr og for å utarbeide nasjonal 

godkjenningsstandard.  

• har informasjons- og veilednings ansvar i bruk av trafikkregistreringsutstyr og verktøy for 

innsamling, kvalitetskontroll og presentasjon av trafikkdata. 

 

Statens vegvesens rolle: 

• Å være et nasjonalt kompetansesenter for trafikkdata og reisetidsdata. 

o Etablere nasjonalt samarbeidsnettverk for trafikk - og reisetidsdata for alle vegforvaltere, 

med målsetning om å prioritere videreutviklingsoppgaver og bruk av ny teknologi for 

datainnsamling 

o Informasjons- og veiledningsplikt overfor vegforvalter.  

• Å forvalte og videreutvikle Nasjonalt trafikkdatasystem og Reisetidssystemet 

• Å forvalte og videreutvikle datexnoden 

• Å ta imot og tilgjengeliggjøre trafikkdata fra godkjente trafikkregistreringsstasjoner på riks – og 

fylkesvegnettet, samt utvalgte kommunale veger igjennom det nasjonale trafikkdatasystemet. 

• Å ta imot og tilgjengeliggjøre reisetidsmålinger fra reisetidsmålestasjoner gjennom 

Reisetidssystemet eller direkte igjennom datexnoden 

• Å lagre og ivareta historiske trafikk- og reisetidsmålinger, samt tilgjengeliggjøre disse. 
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• Å tilrettelegge for at vegeier/vegforvalter får tilgang til de it-systemer som kreves for at de skal 

kunne opprette trafikkregistreringsstasjoner og reisetidsmålinger, samt registrere og levere trafikk- 

og reisetidsdata til Nasjonalt trafikkdatasystem og Reisetidssystemet 

• Å tilrettelegge for at vegeier/vegforvalter får tilgang til reisetidsmålinger og trafikkdata fra 

trafikkregistreringsstasjoner 

 

 

Statens vegvesens myndighetsoppgave  

• Stille krav til omfang og struktur på det nasjonale nettet av trafikkregistreringsstasjoner og 

stasjoner for reisetidsmålinger. Se pkt. 2.3 Kravdokumenter – Veileder for trafikkdata 

• Stille krav til bruk av godkjent registreringsutstyr på reisetids- og trafikkregistreringsstasjoner.  

Se pkt. 2.3 Kravdokumenter 

• Stille krav til format, sikre at trafikkdata blir samlet fra trafikkregistreringsstasjonen inn til Nasjonalt 

trafikkdatasystem. Se pkt. 2.3 Kravdokumenter. 

• Stille krav til format, sikre at Reisetidssystemet og Datex-noden kan motta reisetidsdata.  

Se pkt. 2.3 Kravdokumenter. 

• Stille krav til kvalitetssikring av reisetidsdata og trafikkdata  

Se pkt. 2.3 Kravdokumenter. 

• Stille krav til at trafikkdata formidles / tilgjengeliggjøres gjennom Nasjonalt trafikkdatasystem og 

datex-noden. 

• Stille krav til at reisetidsmålinger formidles / tilgjengeliggjøres gjennom reisetidssystemet eller 

direkte igjennom datex-noden. 

 

Statens vegvesen skal være et nasjonalt kompetansesenter for vegtrafikkdata. Statens vegvesen skal 

arbeide for å få nasjonale vegtrafikkdata med kjent og sammenlignbar kvalitet for riks- og fylkesvegnettet, 

samt sentrale kommunale veger. 

 

Vegforvalter - ansvar som samfunnsaktør 

Fagområde trafikkdata bidrar med grunnlagsdata for viktige beslutninger på alle nivå. Det å være den som 

skal levere trafikkdata til trafikkdatasystemet, betyr å ha eierskap til at datagrunnlaget som leveres har 

kjent kvalitet og som er sammenlignbare.  

 

Vegforvalter - ansvar  

• Har ansvar for å bruke godkjent trafikkregistreringsutstyr til registrering av trafikk og reisetidsdata 

• Har ansvar for å registrere trafikk og reisetidsdata på eget vegnet i det omfang og på den struktur 

som kreves av Statens vegvesen for nett av trafikkregistreringsstasjoner og reisetidsmålestasjoner 

• Har ansvar for å levere trafikkdata fra trafikkregistreringsstasjoner ihht. de kriterier som kreves av 

det Nasjonale trafikkdatasystemet i Statens vegvesen 

• Har ansvar for å levere reisetidsmålinger til en nasjonal Datex-node for videreformidling i henhold 

til ITS-Direktivet, eller å levere data fra reisetidsmålestasjoner på et format som understøttes av 

reisetidssystemet i Statens vegvesen 

• Har ansvar for å kvalitetssikre både trafikkregistreringsstasjonen og trafikkdata for å sikre krav til 

kvalitet og sammenlignbarhet etter krav i retningslinjer fra Statens vegvesen. 
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• Har ansvar for å kvalitetssikre reisetidsdata på eget vegnett for å sikre krav til kvalitet og 

sammenlignbarhet etter krav i retningslinjer fra Statens vegvesen 

• Har ansvar for å delta i samarbeidsforum, et nasjonalt trafikk - og reisetidsdata nettverk for alle 

vegforvaltere og Statens vegvesen 

 

Vegforvalter oppgaver 

 

• Planlegge og revidere behov for nye trafikkregistreringsstasjoner ut fra omfang og struktur på nett 

av trafikkregistreringsstasjoner på eget vegnett minst en gang i året  

• Planlegge og identifisere strekninger som er aktuelle for måling av reisetid 

• Skal anskaffe og bruke utstyr til registrering av trafikkdata som er godkjent av Statens Vegvesen 

• Skal anskaffe og bruke utstyr til registreringer eller anskaffe reisetidsmålinger som er godkjent av 

Statens Vegvesen 

• Etablere, drifte og vedlikeholde periodiske trafikkregistreringspunkt, både med bruk av fast sensor 

og ved bruk av mobilt utstyr på eget vegnett 

• Etablere, drifte og vedlikeholde kontinuerlige trafikkregistreringsstasjoner på eget vegnett. 

• Etablere, drifte og vedlikeholde reisetidsregistreringsutstyr på eget vegnett 

• Skal kvalitetssikre trafikkdata fra egne trafikkregistreringspunkt 

• Skal kvalitetssikre reisetidsdata på eget vegnett 

• Skal ÅDT- belegge sin del av vegnettet på riks- og fylkesveger innen utgang av februar påfølgende år 

 

Vegforvalter skal ha rett til 

 

• Tilgang til de systemer som kreves for at vegeier/ vegforvalter skal kunne opprette 

trafikkregistreringsstasjoner og reisetidsmålinger, samt registrere og levere trafikk- og reisetidsdata 

til Nasjonalt trafikkdatasystem og Reisetidssystemet 

• Tilgang til alle relevante trafikkdata fra Nasjonalt Trafikkdatasystem 

• Tilgang til alle relevante reisetidsmålinger fra Reisetidsystemet 

 

 

For å kunne produsere trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare må dette 

forskriftsfestes: 

• Vegeiers / vegforvalter ansvar, oppgaver, forpliktelser og rettigheter ved registrering av trafikk – og 

reisetidsdata se. kap. 4.1 for detaljer 

• Statens vegvesen må ilegges en myndighetsrolle for å kunne bestemme nærmere retningslinjer og 

krav, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles 
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Verdikjeden i Nasjonalt trafikkdatasystemet: Oppgaver, ansvar og krav 

 
 

Ny metode for ÅDT - belegging er under arbeid, den vil bli beskrevet nærmere når den er klar. 

 

 

 

Verdikjeden i Reisetidssystemet: Oppgaver, ansvar og krav 
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5. Kriterier for kravstilling knyttet til vegtype, funksjon, trafikk og annet  

 

Krav til registrering av trafikkdata reguleres i dag av vegtrafikkforskriften, og gjøres hovedsakelig på riks- og 

fylkesveger samt noen sentrale kommunale veger. Krav til registrering av trafikkdata på kommunale veger 

gjøres om det er samfunnsmessig interesse eller for å se resultater av tiltak eller andre prosjekt. 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blant annet inngått 

byvekstavtaler for ni byområder. I denne forbindelse kommer krav om trafikkregistrering.  

 

Det offentlige vegnettet i Norge består av riksveger, fylkesveger og kommunale veger.  

For å kunne samle inn trafikkdata fra riktig vegnett må vegnettet deles inn etter behov for detaljerte 

trafikkdata.  

Denne inndelingen ble brukt i forbindelse med Handlingsplan trafikkdata 2013-2018, hvor dagens nett av 

trafikkregistreringsstasjoner ble etablert: 

• TEN-T vegnett, rapporteres til EU 

• Viktige ruter mellom regioner 

• Viktige ruter i regionen på riks- og fylkesvegnettet 

• Omkjøringsruter for beredskap  

• Store byer, byområder (Rv, Fv og Kv) 

• Byer/bypakker for øvrig (Rv, Fv og Kv)  

• Øvrige vegnett  

 

For øvrige veger er det er skilt på veger med ÅDT> 500 kjøretøy per døgn og veger med ÅDT< 500 kjøretøy 

per døgn. Når ÅDT< 500 kjøretøy per døgn, kan trafikkregistreringer gjennomføres etter behov. Disse 

vegene vil da ikke inngå i det nasjonale trafikkdatasystemet. Ved økning i trafikken slik at ÅDT>500 skal 

strekningen innarbeides i det nasjonale trafikkdatasystemet. Det må gjøres en årlig vurdering av hvilket 

vegnett som skal inngå i det nasjonale nettet av trafikkregistreringsstasjoner. 

Reisetidsdata bør etableres på viktige veger der det er eller forventes fremkommelighetsproblemer. Dette 

kan konkretiseres til TEN-T vegnettet for viktige transportkorridorer i europeisk sammenheng, viktige 

fjelloverganger, motorveger, samt viktige veger i byområder med fremkommelighetsproblemer, typisk med 

ÅDT > 10.000 eller der tiltak som redusere fremkommeligheten planlegges. 
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6. Utvikling 

 

Vegtrafikkdata er informasjon om trafikken på vegen. 

 

Teknologien vi i dag bruker til kontinuerlig trafikkregistrering er vel testet og utprøvd. Trafikken registreres 

ved hjelp av induktive sløyfer i vegbanen. Når et kjøretøy kjører over sløyfene registreres lengde, fart, 

kjøretøyklasse og avstand i sekunder til forangående kjøretøy. Det registreres også i hvilken retning og i 

hvilket kjørefelt kjøretøyet kjører. Registreringen overføres i sanntid til Statens vegvesen sitt 

trafikkdatasystem hvor registreringene blir kontrollert og aggregert. Aggregerte data blir tilgjengelig i 

trafikkdataportalen etter ca. tre timer. Vi registrerer også sykkeltrafikk på samme måte, ved hjelp av 

induktive sløyfer, kamera eller piezo kabel. 

I tillegg utføres periodiske registreringer med bruk av radar. Når et kjøretøy kjører forbi en radar registreres 

lengde, fart. Det registreres også i hvilken retning kjøretøyet kjører. Disse registreringene blir pr. i dag ikke 

overført til det Nasjonale trafikdatasystemet, men planen er å implementere dette i løpet av 2021.  

Statens vegvesen ser stadig etter ny teknologi som kan gi flere metadata 

om kjøretøy, slik som vekt, type drivstoff, akselavstand og ellers 

andre etterspurte metadata om et kjøretøy. Det er også behov for 

mer informasjon om syklende og gående, samtidig som at krav til 

datakvalitet og sammenlignbarhet av data opprettholdes.  

I tillegg kommer ønsker om dynamiske data (sanntidsdata om 

reisetid/forsinkelse), data om person- og nærings-/ godstransport, 

ferjedata og miljødata.  

Vi må delta i og følge med på EU standardiseringsarbeid innenfor 

fagområdet. 

I 2019 ble det gjennomført et FOU-prosjekt som så på nye datakilder til trafikkdata (trafikkmengde) og 

egnethet, samt på forholdet mellom lette og tunge kjøretøy. 

 

Sintef samlet resultatene i dokumentet «Vurderingsstudie av datakilder og metodikk for estimering av 

ÅDT». Hovedkriteriene var automatisering, tid/tilgjengelighet, kvalitet og biprodukt. Grunnlaget var 11 ulike 

datakilder for trafikkdata og 5 ulike metoder for estimering av ÅDT.  

 

Tabellen under viser resultat av undersøkelsen. Statens vegvesen sine trafikkregistreringer og 

transportmodeller får høyest score, i sammenligning ved både mobildata og blåtann som datakilde for 

beregning av trafikkmengde (ÅDT). 
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Datakilde Automatisering Tilgjengelighet Kvalitet Utstrekning Biprodukt Total 

Kontinuerlige tellinger 5 5 5 3 3 21 

Transportmodeller 3 4 3 5 5 20 

Periodiske tellinger 5 5 3 3 3 19 

Fergedatabanken 4 5 5 2 1 17 

Entur 2 5 5 2 2 16 

ATK 1 4 5 2 2 14 

Mobildata 1 2 1 5 3 12 

Bomstasjoner 1 2 4 2 2 11 

Big Data 5 3 1 1 1 11 

Signalanlegg 1 4 1 2 2 10 

Blåtann 1 1 2 1 2 7 

 

Tabell 10 Tabellen viser resultat av Sintef sin «Vurderingsstudie av datakilder og metodikk for estimering av ÅDT» 

 

I dag finnes teknologier som gjør det mulig å hente ut data direkte fra kjøretøy, mobiltelefoner, kamera og 

andre typer registreringsutstyr.  Dette kommer i tillegg til det som i dag primært benyttes til 

trafikkregistrering. I FOU-prosjekt nevnt over, så man at det er ikke alle typer datakilder som egner seg til 

registrering av kjøretøy, noen er bedre egnet til å se trender i reisemønstre. 

Tabellen nedenfor gir en nærmere oppsummering av mulige teknologier og datakilder, samt vurdering av 

egnethet. 

Datakilde Teknologi Persondata Egnethet Vurdering 

Kontinuerlige 

trafikkregistreringer 

Sløyfer Til 

avklaring 

Trefikkregistrering 

Trafikkmengde 

Har metadata om kvaliteten på registreringene. Punktet kobles mot trafikklenka veg hjelp av 

referanselenkeposisjon til punktet. Enkel kobling når trafikklenkene er generert. 

Periodiske 

trafikkregistreringer 

Sløyfer / radar Til 

avklaring 

Trefikkregistrering 

Trafikkmengde 

Har metadata om kvaliteten på registreringene. Punktet kobles mot trafikklenka veg hjelp av 

referanselenkeposisjon til punktet. Enkel kobling når trafikklenkene er generert. 

Transportmodeller Modell Nei Trafikkmengde Kjøring av transportmodeller krever mye ekspert arbeid, men ikke nødvendigvis så mye merarbeid for å 

bidra til ÅDT-belegging. Bygger på velprøvde og godt dokumenterte metoder. Tettere kobling mellom 

transportmodellene og ÅDT-belegging kan bidra til en gjensidig kvalitetsøkning og høyere grad av 

konsistens i ÅDT. 

Befolkningsdata Gjennom API fra 

GEONORGE 

Nei Trafikkmengde Befolkningsdata vil være til hjelp ved generering av trafikklenker og vurdering av estimerte ÅDT-verdier. 

Adresseregisteret Gjennom API fra 

GEONORGE 

usikker Trafikkmengde Adresseregisteret vil være til hjelp ved generering av trafikklenker og vurdering av estimerte ÅDT-verdier 

Bomsnitt Bombrikke, skiltavlesing Ja Trafikkregistrering 

Trafikkmengde 

God kvalitet, men lav romlig oppløsning. Finnes ofte på høytrafikkert vegnett hvor det gjerne finnes 

registreringsutstyr fra før. Noe usikkert med tanke på datatilgang og automatisering. 

Ferjedatabanken Ferjedata hentes fra Auto 

pass 

Ja Trafikkregistrering 

Trafikkmengde 

Antatt god kvalitet. Begrenset til fergestrekninger. Tilgjengelig via skjemabasert nettside, men krever noe 

ressurser mtp automatisering. 

ATK Kabler i bakken Ja Trafikkregistrering 

Trafikkmengde 

God kvalitet. Usikkert mtp datatilgang pga. personvern. Lav dekningsgrad. 

Entur Billetteringssystem Nei Kollektivtrafikk God tilgjengelighet og høy kvalitet. 

Veikamera Kamera som sensor Usikker  Usikkerhet med tanke på kvalitet 

Connected car  Ja Reisetid Foreløpig for lav andel av bilparken til å kunne benyttes til ÅDT. Lovende på sikt 

Blåtann  Ja Reisetid Dekker en lav (og usikker) andel av bilparken 

Mobil data  Ja  Spennende teknologi som utforskes gjennom ITS pilotprogrammet. Erfaringer fra Lillehammer vil gi mer 

info om egnethet. 

Big Data – eks Google  Nei Reisetid God tilgjengelighet og godt egnet for automatisering. Tilbyr foreløpig ikke trafikkvolumdata 

Droner     

Satelittbilder Bilde   Gir kun et øyeblikksbilde og vil være kostnadskrevende å implementere. 

Flyfoto Bilde   Gir kun et øyeblikksbilde og vil være kostnadskrevende å implementere. 

Sensor i lysstolper    Ukjent teknologi og vil være kostnadskrevende å implementere. 

Signalanlegg    Ikke egnet til trafikkregistrering på grunn av utilstrekkelig kvalitet på tellinger 

 

For Statens vegvesen er det en kontinuerlig prosess å følge med på den utviklingen av teknologi som gjøres 

på trafikkdataområdet. 

Det vi har erfart igjennom de siste årene er at en del av trafikkregistreringsutstyret som tilbys ikke gir 

nøyaktige nok registreringer, dvs. fanger ikke opp all trafikken eller klarer ikke skille kjøretøytyper. 
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Teknologiutviklingen går fort. Det tar minimum ca. 5 år fra ny teknologi er tilgjengelig til at vi kan ta denne i 

bruk. Det er behov for testing og kvalitetsutreding, dette tar en god del tid og kostnader. I tillegg er det 

store kostnader forbundet med implementering på nasjonalt nivå. 

 

Reisetidmålinger 

Det er gjort pilotprosjekter med bluetooth-antenner for pilotformål. Disse detekterer såkalte MAC-adresser 

som publiseres fra passerende utstyr, typisk fra håndfrie-løsninger og mobiltelefoner i bilene. En av 

Autopass-stasjonene er også utstyrt med bluetooth-antenner slik at målestrekningene henger sammen. 

Stasjonen med begge teknologier gjør det også mulig å estimere omfanget av bluetooth-utstyr som 

passerer, sammenlignet med antall Autopass-brikkedeteksjoner. Bluetooth-stasjonene har samme tekniske 

grensesnitt som Autopass-stasjonene, og de kunne dermed enkelt integreres mot sentralsystemet.  

Bluetooth-løsningen er ikke godkjent av Datatilsynet, og innsamling av bluetooth-passeringer ble derfor 

stanset i juli 2020, etter at det ble reist tvil om Nye Veiers bluetooth-baserte reisetidssystem var innenfor 

GDPR. 

Mobildata og data fra satellittposisjonering 

Data fra mobiloperatører ser ut til å ha potensiale for å måle lange reisetider, for eksempel mellom byer.  

Det har også vært diskutert å kjøpe data fra satellittnavigasjonsutstyr i kjøretøy. For denne løsningen er det 

usikkerhet knyttet til pris/nytte og til hva som faktisk måles og hva som er modellbasert. Det virker derfor 

uansett rimelig å ha egne måledata av kjent opprinnelse og kvalitet for noen strekninger. Bruk av data både 

fra mobiloperatører og aktører som Google er spilt inn som «lavt hengende frukter» til arbeidet med NTP 

2022-2033.   

Autopass-brikker 

Bompengereformen og nye brikkeutstedere fører til endringer i bruk av Autopass-brikker. Dataelementet vi 

bruker i dag vil kunne bli borte fra brikkene fra noen eller alle utstedere. Alternativer utforskes.   

Kobling mellom flere kilder 

Kobling av reisetider med andre trafikkdata, spesielt trafikkvolum og hendelser, ser ut til å bli en viktig 

anvendelse. Spesielt er prediksjon av reisetider viktig for optimal bruk og styring av transportnettene, både 

på lang og kort sikt. Prediksjonsmodeller bruker typisk metoder omtalt som kunstig intelligens og 

maskinlæring. 

Hendelsesbasert toppsystem 

Vegtrafikksentralene vil i 2021 ta i bruk det nye HBT-systemet (Hendelsesbasert toppsystem). Dette 

systemet er bygd rundt Datex II-standarden. Det er derfor svært viktig at informasjon som er nødvendig for 

vegtrafikksentralene blir gjort tilgjengelig på dette formatet, og med så kort tidsforsinkelse som mulig.  

7. Utfordringer 

 

7.1. Personvern 

 

Det er økende interesse for tilgang til trafikkdata og reisetidsdata, og i utgangspunktet er det ønskelig med 

stor grad av åpenhet. Pr. i dag lagrer Statens vegvesen alle enkle passeringer som er gjort på de enkelte 

trafikkregistreringsstasjonene. Trafikkdata som vi registrerer kan ikke alene identifisere enkeltpersoner 
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eller kjøretøy, men på strekninger med lite trafikk eller sammen med andre opplysninger kan de muligens 

bli definert som persondata 

 

Det er ønskelig å hente ut så mye informasjon vi kan om kjøretøyet som passerer og samtidig overholde 

personvernet.  Spørsmålet om hvilke trafikkdata som kan deles, og med hvem kan de deles mer er under 

vurdering. 

 

Vegeiere/vegforvaltere og Statens vegvesen må få hjemmel til å behandle personopplysninger i det omfang 

som er nødvendig for å måle reisetider, trafikkmønster og registrere trafikkdata fra vegkantutstyr. Dette 

betyr å oppbevare data om enkeltpasseringer så lenge som nødvendig, både for sanntidsmålinger og for 

senere analyse av data etter anonymisering. Hjemmelen må omfatte både Autopass, Bluetooth og andre 

mulige teknologier som gjør det mulig å identifisere samme kjøretøy i to ulike passeringspunkt. 

 

Reisetid og personvern 

For å måle reisetider fra ett sted til et annet må man kunne detektere samme objekt på minst to steder. 

Dette kan alene være en personvernutfordring dersom man tolker GDPR strengt.  

Personvernløsningen for Statens vegvesens Autopass-baserte system ble godkjent av Datatilsynet, mens 

det har vært innvendinger mot Bluetooth-løsningen til Nye Veier. Statens vegvesen Bluetooth-løsning er 

mangelfull når det gjelder personvern og må oppgraderes.  

 

Pr. i dag lagres ikke enkeltpasseringer i Reisetidssystemet, men det er ønskelig å kunne gjøre dette ved 

konkrete behov. Bruk av nye elementer i Autopass-brikkene vil kreve nye personvernvurderinger og -

løsninger. 

 

7.2. Krav til trafikkregistreringsutstyr 

 

Etter at sams vegadministrasjon opphørte, og det ble flere vegforvaltere har vi flere aktører som har krav 

om at de skal registrere trafikk på sine veger. Det er mye forskjellig trafikkregistreringsutstyr på markedet 

hvor leverandører hevder at trafikkregistreringsutstyret har god kvalitet på registrering av trafikkdata. Om 

vegforvalter velger å ta i bruk trafikkregistreringsutstyr som ikke er godkjent og kvalitetssikret etter Statens 

vegvesen sine tester og kvalitetskrav, er det ikke mulig å kjenne kvaliteten på data eller vite om de er 

sammenlignbare.  

 

 

Vi får følgende utfordringer: 

• ikke mulig å vite kvalitet på trafikkdata, «feilmarginer» 

• ikke mulig å sammenligne trafikkdata 

• trafikkdata fra disse trafikkregistreringsstasjonene kan ikke brukes i vegtrafikkindekser for 

forskjellige geografiske områder. 

• trafikkdata kan ikke brukes i diverse rapporter som utgis av Statens Vegvesen 

• trafikkdata kan ikke brukes til automatisk ÅDT-belegging (under utvikling) 
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• trafikkregistreringsutstyret kan ikke kobles til det nasjonale trafikkdatasystemet 

 

 

7.3. Kvalitet for reisetidmålinger og organisering av området 

 

Etter avviklingen av sams vegadministrasjon 01.01.2020 og den samtidige omorganiseringen av Statens 

vegvesen fra en regional til en divisjon struktur, finnes det ikke lenger regionale enheter som er ansvarlig 

for reisetidsutstyr i flere områder. 

God kvalitet på reisetidsmåling avhenger først og fremst av at et tilstrekkelig antall representative reisende 

eller kjøretøy inngår i målingene. Dette gjør at man har kontroll på den reelle statistiske variasjonen i 

reisetid mellom ulike trafikanter, fra sted til sted og over tid. I praksis stiller dette krav til måleteknologi, 

tetthet av målepunkter, oppetid for utstyr og evne til å håndtere endringer.  

I tillegg til elementene over, er det et viktig kvalitetskrav at informasjonen fra målingene kommer fram til 

relevante mottakere til riktig tid.   

• Riktig firmware i antennene, som støtter alle brikkevarianter 

• Plassering av lesere over vegbanen slik at de leser alle brikker som passerer 

• Feilretting og vedlikehold av målestasjoner som krever fysisk besøk, inkludert strøm og 

kommunikasjon, drifts og vedlikeholdsavtaler for eksisterende stasjoner 

• Systematisk kontroll og oppdatering av normalreisetider og strekningsgeometrier i baksystemet når 

vegnett og kjøremønster endrer seg 

• Algoritme for beregning av gjennomsnittsreisetider når det er hendelser og unormal 

trafikkavvikling 

• Krav til utstyr er utdatert og må revideres med tanke på komplettering og nyanskaffelser  

 

Uavhengig registreringsutstyr gir utfordringer 

Nye Veier har etablert en egen løsning. Dersom denne skal inkluderes i Reisetidsystemet, må det vurderes 

om integrasjon via Datex er tilstrekkelig.  

Andre aktører kan tenkes å ville kjøpe reisetidsdata fra tredjeparter.  

Byene må med dersom de har fremkommelighetsproblemer. Det bør være et krav i forbindelse med 

statlige bidrag som byvekstavtaler at disse problemene kvantifiseres med kontinuerlige reisetidsmålinger 

slik at effekten av løsninger kan følges opp. 

 

7.4. Andre utfordringer 

I dag finnes ikke noe rammeverk som gir Statens vegvesen myndighet til følge opp alle nye vegeiere, slik at 

vi får trafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare inn i Nasjonalt trafikkdatasystem. 

• Ikke opplegg for felles sertifisering /opplæring av personell, kan gi ulik forståelse for hva som gir 

kjent kvalitet og som er sammenlignbare trafikkdata. 

• Mange forskjellige vegeiere, mange små enheter med lite personell gir lite fagmiljø i hverdagen. 

Dette kan igjen gi merarbeid til hver enkelt vegeier/vegforvalter. 
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• Support  

Disse utfordringene tenker Statens vegvesen løst ved å danne et samarbeidsforum mellom Statens 

vegvesen som innehar den nasjonale rollen og myndighet og de enkelte vegeiere / vegforvaltere som vi til 

enhver tid har. Norge har et lite miljø innenfor trafikkdata og reisetidsdata og det vil være 

samfunnsøkonomisk ugunstig og gi merarbeid til hver enkelt vegeier/vegforvalter hvis vi ikke samarbeider. 

 

7.5. Økonomi og teknologiutvikling av it-systemer 

 

Hvordan kan vegeier/vegforvalter påvirke utviklingen av systemene som inngår i det Nasjonale 

trafikkdatasystem og reisetidssystemet om det bare er Statens vegvesen som skal finansiere dette? 

 

Målsetningen med samarbeidet angående felles innsamling av trafikk- og reisetidsdata, bør også være et 

samarbeid rundt videreutvikling av Nasjonalt trafikkdatasystem og Reisetidssystemet. 

Det er en del utfordringer knyttet til å kunne få til et likeverdig samarbeid ved utvikling av systemer. Dette 

går på investeringskostnader, tilgjengelig budsjett, bemanningssituasjon ved det nasjonale 

kompetansesenteret og andre prioriteringer som vil kunne gjøre seg gjeldene.  
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8. Endring av vegdataforskriften for vegtrafikkdata 

 

Veglova § 10 bestemmer at Statens vegvesen har det nasjonale ansvaret for oppgaver som gjelder 

nasjonalt register for vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg.  Bestemmelsens 2. ledd angir at 

departementet kan gi nærmere bestemmelser om ansvar og samarbeidsplikt mellom ulike vegmyndigheter 

og vegforvaltere om dette i forskrift.   

Vegtrafikkdata med kjent og dokumentert kvalitet skal foreligge for alle offentlige veger.  

Et godt og effektivt vegtrafikkdatasystem er viktig for kunne ta de riktige beslutningene på mange områder.  

 

I en fremtid hvor det skal skapes et enhetlig og sammenhengende vegtransportsystem uavhengig av 

vegmyndigheter og vegforvaltere er det viktig at trafikkdata og som leveres til nasjonale systemer har 

kvalitet og er sammenlignbare. I tillegg må en sikre at reisetidsmålinger blir gjort i riktig omfang og med 

riktig kvalitet. 

 

Den endrete vegdataforskriften må på generelt grunnlag gjelde alle vegeier / vegforvaltere. I tillegg til krav 

om registrering av trafikk bør også krav om registrering av reisetidsdata og ferjedata komme med her. 

 

Vegkantutstyret (Se side 7. Trafikkregistreringsstasjon - testet og godkjent trafikkregistreringsutstyr)  

som samler inn data til ovennevnte nasjonale systemer på fylkesveg er overtatt av fylkeskommunene etter 

opphør av sams vegadministrasjon. Det er viktig at det stilles krav til drift av vegkantutstyret 

(trafikkregistreringsstasjonen) for å sikre at det leveres sammenlignbare data av kjent kvalitet og i det 

omfang som er nødvendig.  

 

Det er derfor viktig å forskriftsfeste fordeling av oppgaver, kostnader, ansvar, rettigheter og 

samarbeidsplikt for å sikre at vegtrafikkdata som samles inn er gjort etter like kriterier og er pålitelige, 

uavhengig av vegmyndighet/vegforvalter. Dette er beskrevet nærmere i kapittel. 4 Forskriftsfesting av 

oppgaver, ansvar, krav og rettigheter.  

 

Når det gjelder deling av data mellom Statens vegvesen og vegeier/vegforvalter er det behov for noen 

regelverksendringer. Den endrete vegdataforskriften må tydeliggjøre ansvarsforhold i forhold til deling av 

data mellom partene, slik at dette kan bidra til et effektivt samarbeid. Dette er også iht. til den nasjonale 

digitaliseringsstrategien. 

 

Nasjonal rolle  

Et enhetlig Nasjonalt trafikkdatasystem må inneholde trafikkdata fra alle vegeiere. Vegdataforskriften må 

endres til å gjelde generelt for alle vegeiere/vegforvaltere. 

I proposisjonen 79L (2018-2019) til §10 som fremmer endringene i vegloven, omtales trafikkmengder (ÅDT) 

i forbindelse med omtale av NVDB. Ut fra lovtekst og omtale i proposisjonen er det klart at Statens 

vegvesen har en nasjonal oppgave med hensyn til trafikkdata, herunder å sørge for at data er 

sammenlignbare og av kjent kvalitet, og tilgjengeliggjøring av disse. 

Beskrivelsen over gir et innblikk i at det i tillegg til lovhjemmel også er behov for forskriftsfesting som gir 

Statens vegvesen som myndighet mulighet til å lage nasjonale retningslinjer for innsamling av trafikkdata.  
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Nye vegeiere som er ukjent med fagområdet og systemet vil ha behov for opplæring og support. Statens 

vegvesen har kunnskap til å ivareta disse oppgavene og på nasjonalt nivå.  

Vi foreslår at det etableres et samarbeidsforum mellom Statens vegvesen som ivaretar myndighet og den 

nasjonale rollen og de enkelte vegeiere/vegforvaltere.  

 

Trafikkregistreringsutstyr – testing, godkjenning og mulighet for felles innkjøp 

 

Det er en uttrykt enighet i arbeidsgruppen om at registreringsutstyret som vi bruker til trafikk- og 

reisetidsregistrering må være godkjent slik at vi får trafikkdata med kjent kvalitet og som er 

sammenlignbare. 

 

Statens vegvesen vil også etter 01.01.20 lyse ut og inngå rammeavtaler/ innkjøpsavtaler ved behov for 

innkjøp av utstyr til trafikk- og reisetidsregistreringer for riksveger. I den forbindelse vil det bli gjennomført 

testing og godkjenning av trafikkregistreringsutstyr for bruk på riksveger.  

 

Det er mulig for andre vegeiere å være med som en del av denne rammeavtalen som Statens vegvesen 

inngår.  I anskaffelsesforskriftens § 4-2 er rammeavtale definert som «avtale som en eller flere 

oppdragsgivere inngår med en eller flere leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene 

for de kontrakter som oppdragsgiveren skal inngå i løpet av en bestemt periode, særlig om pris og 

mengde». Pr. i dag har noen vegeiere utrykt ønske om å delta i innkjøpsavtalene som Statens vegvesen 

inngår. 

 

Testing og godkjenning av trafikkregistreringsutstyr uten at det er en del av Staten vegvesens prosess i 

forbindelse med rammeavtaler/innkjøpsavtaler, blir blant annet et spørsmål om kostnader, og om hvem 

som skal betale og har ansvar for hvilke oppgaver. Hvordan denne prosessen skal bli, er ikke avklart. Dette 

må avklares i samarbeid mellom Statens vegvesen og de aktuelle vegeiere/vegforvaltere. 

 

Trafikkdatamiljøet er et lite miljø, og det er relativt få enheter som anskaffes av den enkelte 

vegeier/vegforvalter pr. år. Samfunnsøkonomisk vil det være gunstig å samarbeide om testing og 

godkjenning av trafikkregistreringsutstyr. Det er rimelig å anta at samlet innkjøp av mange enheter vil gi 

lavere priser enn om flere kjøper færre enheter. 
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Oppsummering 
 

For å kunne produsere vegtrafikkdata med kjent kvalitet og som er sammenlignbare må dette 

forskriftsfestes: 

 

• Den endrete vegdataforskriften må på generelt grunnlag gjelde alle vegeier / vegforvaltere. I tillegg 

til krav om registrering av trafikkdata bør også krav om registrering av reisetidsdata og ferjedata 

omfattes. 

• Kommunene, som vegeier bør pålegges å samle inn trafikkdata på sentrale kommunale veger 

• Vegeiers / vegforvalter ansvar, oppgaver, forpliktelser og rettigheter, samt samarbeidsplikt ved 

registrering av trafikk – og reisetidsdata se. Kap. 4.1 for detaljer. 

• Vegeiers / vegforvalter ansvar for registrering av ferjetrafikk 

• Statens vegvesen må ilegges en myndighetsrolle for å kunne bestemme nærmere retningslinjer og 

krav, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles. 

• Deling av innsamlede vegtrafikkdata mellom Statens vegvesen og vegeier/vegforvalter må 

reguleres i ny vegdataforskrift 

• Kostnader til videreutvikling av felles systemene for innsamling -og tilgjengeliggjøring av trafikk og 

reisetidsdata, må reguleres i ny vegdataforskrift. Se også kapittel 2.5.1 Forslag til fordeling av kostnader 

til etablering, drift og vedlikehold 
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