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1 Beskrivelse av arbeidsgruppens prosess 

1.1 Bakgrunn 
Det er gjort flere omfattende endringer rundt forvaltning av det offentlige vegnettet de siste årene, 

inkludert: 

• 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». 

 

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

trafikkinformasjon. «Trafikkinformasjon» forutsettes i denne sammenheng å dekke 

Vegtrafikksentralenes nasjonale oppgaver som i tillegg til trafikkinformasjon er trafikkberedskap og 

trafikkstyring. 

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

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

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

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

 

Denne arbeidsgruppen har hatt ansvar for håndbok R311 Trafikkstyringssystemer på veg. På 

bakgrunn av Styringsdokument (datert 27.08.2020) for forskriftsarbeidet, bestillingsbrev fra 

Samferdselsdepartementet (datert 30.09.2020) og dialog med prosjektleder har arbeidsgruppen 

oppfattet sitt mandat i hovedsak å være: 

 

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

for trafikkstyring på veg 

- Gjennomgang av systemer og infrastruktur som omfatter trafikkstyring på veg 

- Gjennomgang av roller og ansvar for utøvelse av trafikkstyring på veg, inkludert 

databehandling 

- Gjennomgang av systemer eller data som kan inneholde personopplysninger 

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

Basert på dette presenteres forslag til krav for trafikkstyringssystemer på veg som etter 

arbeidsgruppens syn bør gjelde for offentlig veg, og hvilken rolle som bør ivareta ansvar for hvert 

enkelt krav. 

 

 

 



 

1.3 Prosess og interessentforankring 
Det ble etablert en egen Teams-kanal for dialog og deling av dokumenter og grunnlag internt i 

arbeidsgruppen. Alle deltagere i arbeidsgruppen har blitt oppfordret til å delta aktivt med tekstbidrag 

og innspill direkte i dokumentene som har vært tilgjengelig på Teams. 

 

Arbeidsgruppen har gjennomført totalt ti møter på Teams i perioden fra 3. september til 11. 

desember. I tillegg har det vært to avklaringsmøter med prosjektleder for forskriftsarbeidet og en 

rekke arbeidsmøter med ulike ressurser i gruppen avhengig av tema. 

 

Første møte ble avholdt den 3. september med noen få sentrale ressurser fra SVV. Den 23. 

september ble gruppen utvidet med ytterligere to representanter fra SVV. Fra 2. november har 

representanter fra hhv Vestfold og Telemark fylkeskommune og fra Trøndelag fylkeskommune 

deltatt, samt at arbeidsgruppen fikk tilført en sekretariatsfunksjon. Nye Veier AS har bidratt inn i 

arbeidsgruppen med to personer og Trondheim kommune med en person fra den 12. november. 

 

1.4 Definisjoner 
Vegforvalter 
 

Arbeidsgruppen har lagt følgende definisjon til grunn: 
Vegmyndighet som forvalter, drifter og vedlikeholder offentlig veg. Statens 
vegvesen (divisjon DV), Fylkeskommuner, kommuner eller Nye Veier AS.  

VTS Vegtrafikksentraler 

SVV Statens vegvesen som nasjonal myndighet, ikke divisjon DV som 
vegforvalter 

Hendelse En hendelse eller situasjon på eller langs vegen, som påvirker 
trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller en forhøyet 
ulykkesrisiko (R611 Trafikkberedskap) 

VMS Variable Message Signs – opplysningstavler langs veg 

AID AID (Automatic Incident Detection) = Automatisk hendelsesdeteksjon. Det 
finnes flere teknologier i bruk; ulike typer kamera, radar, sløyfer etc 

ITV/CCTV Kameraovervåkning i lukket system 

SCADA-system Supervisory Control and Data Acquisition (Overordnet kontroll og 
datainnsamlingssystem). Trafikkstyringssystem. Vegvokteren (vest og 
nord), Win CC OA (midt og sør), Siemens (øst). 

Prosessgrensesnitt PGS er utarbeidet av Statens vegvesen for plattformuavhengig 
kommunikasjon mellom «ytre anlegg» og VTS. 
PGS er en måte å definere hvordan anlegg i vegnettet skal kommunisere 
med overordnede systemer, SCADA-system. 

Funksjonsbeskrivelse Deler av styringsfunksjonen i en tunnel omfatter samspill mellom flere 
objekttyper, ofte kalt «sammensatte funksjoner». Hvordan dette 
samspillet skal være, er nedfelt i en funksjonsbeskrivelse. Eksempel er 
nødstenging/brannventilasjon/skilt/bommer. 

  



2 Beskrivelse av temaet arbeidsgruppen dekker 

2.1 Trafikkstyringssystemer på veg 
Med trafikkstyringssystemer menes styrbare installasjoner på og langs veg for trafikkstyring og 

trafikkinformasjon. Trafikkstyring utøves av VTS, og skal bidra til å ivareta trafikksikkerhet og 

framkommelighet i vegnettet. Eksempler på trafikkstyringssystem kan være variable fartsgrenser 

som iverksettes når det oppstår en hendelse på vegen, variable vegvisningsskilt som iverksettes ved 

omkjøring, eller bruk av bom og trafikklyssignaler når en tunnel skal stenges. Trafikkstyringssystemer 

kan bestå av anlegg fra helt enkle bommer på fjelloverganger til store kompliserte systemer med 

mange installasjoner.   

 

2.2 Gjeldende kravdokumenter for trafikkstyring 
Håndbok R311 Trafikkstyringssystemer på veg (hb R311) var ny i 2017, og har fram til 1.1.2020 vært 

et kravdokument for SVV på riksveger. Håndboka ble utformet slik at den også kunne brukes på 

andre veger etter vegforvalters beslutning.  

 

Kravene i hb R311 er bygget på krav som allerede ligger i eksisterende nasjonale kravdokumenter: 

• N300 Trafikkskilt 

• N301 Arbeid på og ved veg, krav og retningslinjer til varsling og sikring 

• N303 Trafikksignalanlegg 

• N500 Vegtunneler 

• N601 Elektriske anlegg 

I tillegg ble det tatt inn krav og anbefalinger fra følgende av SVVs retningslinjer og veiledere: 

• R310 Trafikksikkerhetsutstyr, tekniske krav 

• R611 Trafikkberedskap 

• R612 Vegmeldingstjenesten 

• V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt 

• V321 Variable trafikkskilt 

• V322 Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og vedlikehold 

• V520 Tunnelveiledning 

• Grunnlag for prosjektering av automasjonsanlegg (internt grunnlagsdokument for SVV) 

 

2.3 Trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring 
Trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring henger tett sammen. Trafikkberedskap og 

trafikkinformasjon er for øvrig behandlet i egen arbeidsgruppe.  

 

I håndtering av en gitt hendelse vil trafikkstyringsdata kunne være en datakilde og trafikkstyring et 

tiltak som en del av hendelseshåndteringen. Et trafikkstyringstiltak kan også medføre 

trafikkinformasjon direkte til trafikanter gjennom budskap på styrbare variable skilt (VMS). 

 

Sammenhengen mellom trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring er illustrert i figuren 

under som faser i hendelseshåndteringsprosess. 



 

Figur: Relasjon mellom trafikkberedskap, trafikkstyring og trafikkinformasjon. 

 

2.4 Hendelseshåndtering på Vegtrafikksentralene 
Vegtrafikksentralene (VTS) har som oppgave å overvåke og styre vegtrafikk for all offentlig veg, varsle 

om hendelser og informere om status på vegnettet. 

 

En hendelse på VTS defineres som «en hendelse eller situasjon på eller langs vegen, som påvirker 

trafikkavviklingen og som kan medføre forsinkelser eller forhøyet ulykkesrisiko» (kilde: R611 

Trafikkberedskap). 

 

VTS dokumenterer alle hendelser i et loggsystem. Vegforvalter får tilgang til rapporter fra 

loggen for sine veger. Vegforvalter bruker disse loggene blant annet i kontraktsoppfølging av 

driftskontrakter for veg og elektro, og ved evaluering av alvorlige hendelser. 

 

Figuren under viser eksempel på håndtering av en hendelse i tunnel med trafikkstyring. 

 
 
 



 

Figur: Eksempel på håndtering av hendelse på VTS. 

  



2.5 Trafikkstyring fra VTS  
SVV er systemeier for SCADA-systemene på VTS. Disse brukes til trafikkstyring av alle vegforvalteres 

trafikkstyringsanlegg. 

 

Beskrivelse av ulike hendelsesscenarier og hvordan disse skal håndteres, beskrives i 

beredskapsplaner som utarbeides av vegforvaltere, i samarbeid med nødetater og VTS. Ut fra disse 

beredskapsplanene, og ønske om hvordan scenariene skal håndteres, utarbeides trafikkplaner for 

styring av anleggene. Samhandling og forståelse mellom VTS og nødetatene er viktig for en god 

hendelseshåndtering. 

 

 

Figur: Oversikt SCADA-systemer. 

Trafikkplaner er en prosess for å styre enkeltinstallasjoner i trafikkanlegget i en definert rekkefølge 

og med definerte tidsintervaller. Trafikkplanene skal utføre handling fra normaltilstand til ønsket 

sluttilstand.  Det er viktig at disse planene er utformet slik at de iverksetter trafikkstyring som er 

forståelig for trafikantene og at trafikksikkerhet og framkommelighet ivaretas.  

 

Det finnes ulike typer trafikkplaner: 

• Brannplaner (stengeplaner og ventilasjon) 

• Nødplaner (stengeplaner) 

• Trafikkreguleringsplaner (kjørefelt og hastighet) 

• Omkjøringsplaner (anbefalt omkjøring) 

Det finnes også kombinasjoner av disse, og disse må utarbeides i detalj for å komme fra en 

normaltilstand til en sikker sluttilstand. 

 

Vegforvaltere har ansvar for å utarbeide trafikkplaner. Vegdirektoratet har vedtaksmyndighet på rødt 

stoppblinksignal og kjørefeltsignaler. For nye og ombygde anlegg skal trafikkplanene forelegges 

veimyndigheten i tilknytning til vedtakssøknaden på rødt stoppblinksignal og kjørefeltsignaler. 

Vedtaksprosessen er beskrevet i N303 Trafikksignalanlegg. 

 

Det er utarbeidet et NA-rundskriv tilknyttet N303 Trafikksignalanlegg der det presiseres at 

trafikkplaner skal være en del av grunnlaget for vedtaksbehandling ved etablering av rødt 

stoppblinksignal og kjørefeltsignaler. NA-rundskrivet er planlagt utsendt i desember 2020. 

 



2.6 Databehandling  
Data fra trafikkstyringsanlegg brukes for styring og overvåking av trafikk på VTS og teknisk drift av 

trafikkstyringsanleggene hos vegforvaltere. Dataene blir også benyttet av vegforvaltere for å ivareta 

sine oppgaver ved hendelser/ulykker, planlegging og trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Data fra trafikkstyringsanlegg kan inneholde personopplysninger. Videobilder (ITV/CCTV) som samles 

inn fra trafikkovervåkingssystemer kan inneholde personopplysninger (registreringsnummer, ansikt, 

firmalogo etc.). I anlegg med automatisk hendelsesdetektering (AID) lagres video løpende inntil 7 

dager. Videobilder og AID er en sentral del av grunnlaget for trafikkstyring og hendelseshåndtering 

fra VTS og er nødvendig for å oppdage hendelser og dokumentere hendelsesforløp. Andre typer data 

som samles inn for trafikkstyring anses ikke å inneholde personopplysninger. 

 

Vegforvalter kan også ha behov for data som kan inneholde personopplysninger for forvaltning og 

drift av vegnettet. Det må vurderes juridisk og defineres nærmere hvem som er behandlingsansvarlig 

for persondata, om det kan være felles behandlingsansvar og hvem som er databehandler. 

 

Alle vegforvaltere skal ha tilgang til alle relevante data fra trafikkstyringssystemene for internt bruk. 

SVV må tilrettelegge tilgang til SCADA-systemene, for å kunne benytte data for å gjennomføre 

oppgaver knyttet til sin rolle som vegforvalter. Dette må utredes og beskrives nærmere som en del 

av nasjonalt kravdokument og ses i sammenheng med roller og ansvar. 

  



3 Beskrivelse av førende behov og hensyn 

3.1 Hvorfor felles krav til trafikkstyringssystemer  
Trafikanter skal kunne forvente likhet når de beveger seg i trafikksystemet. For å få dette til å fungere 

best mulig, er det nødvendig med et regelverk som gjelder hele vegnettet og alle vegforvaltere. Ved å 

la innholdet i hb R311 danne grunnlag for et nasjonalt kravdokument for alle vegforvaltere, vil en 

oppnå både et mer effektivt og enhetlig arbeid med fagområdet, og også komme nærmere målet om 

at trafikantene får det samme trafikkbildet og den samme informasjonen for like situasjoner. 

 

Likhet og forutsigbarhet vil forhindre usikkerhet og øke trafikksikkerheten. Dette fordi trafikanter vil 

kjenne igjen måten trafikksystemet er utformet på og fungerer, som igjen gjør at fokuset ikke blir 

påvirket negativt av trafikksystemet.  

 

Likhet i måten trafikkanleggene styres på gjør at Vegtrafikksentralene på en enklere og mer 

forutsigbar måte kan utføre trafikkstyring. Dette vil redusere mulighet for feil og øke effektivitet. 

 

Likhet for de som skal bygge og drifte vegnettet vil føre til effektivisering i både planlegging-, bygge- 

og driftsfasen. 

 

Felles krav til utforming og virkemåte og standardiserte formater vil gjøre det enklere å dele og 

gjenbruke data. 

 

3.2 Ansvar og rolle vegforvaltere  
Vegforvaltere skal sørge for at alle trafikkstyringssystemer og tilhørende 

kommunikasjonsinfrastruktur som skal tilknyttes Vegtrafikksentralene, er i henhold til de til enhver 

tid gjeldende tekniske krav. 

 

For at Vegtrafikksentralene skal kunne utføre en sikker styring, regulering og overvåking av 
trafikkstyringsanlegg for vegeier, må vegforvaltere etablere teknisk grensesnitt mot sine 
trafikkstyringsanlegg som inkluderer følgende: 

• Grensesnitt for trafikkstyring og alarmer som følger gjeldene standarder for 

prosessgrensesnitt og funksjonsbeskrivelse for styringsobjekter, for å sikre integrasjon mot 

trafikkstyringssystem på VTS.  

• Grensesnitt for ITV, som følger gjeldende standard for å sikre integrasjon mot 

videoovervåkningsystem på VTS. 

• Grensesnitt mot sambandssystemer inkl. nødtelefoni, som følger gjeldende standard for å 

sikre integrasjon mot sambandssystemene på VTS.  

Vegforvaltere har det totale sikkerhetsmessige, tekniske og økonomiske ansvar for utstyr, 

innretninger og kommunikasjonsinfrastruktur, på og langs veger i trafikkstyringsanlegg, og har ansvar 

for å drifte og vedlikeholde dette fram til avtalt grensesnitt mot SVV sine VTS`er.  

 

Med trafikkalarmer forstås prinsipielt alle alarmer som påvirker sikkerhet og/eller framkommelighet 

på vegnettet. Med driftsalarmer forstås alle øvrige alarmer.   

VTS arbeider etter feilklassifiseringer, som beskrevet i tabellen under, for å håndtere avvik. VTS 

varsler vegeier for klassifiseringene A og B i henhold til gjeldende varslingsmatrise. Vegforvaltere 

håndterer selv varsling knyttet til feil klassifisert som C. 

 



 

 
Nivå Kategori Beskrivelse 

A Kritisk Vesentlige deler av trafikkstyringsanlegget er 
utilgjengelig, og tiltak skal iverksettes straks. 

B Alvorlig Enkelte kritiske funksjoner i trafikkstyringsanlegget 
virker ikke, eller fungerer vesentlig dårligere enn en 
normalsituasjon skulle tilsi. Tiltak iverksettes første 
virkedag. 

C Mindre alvorlig Ikke-kritiske funksjoner i trafikkstyringsanlegget 
virker ikke, denne type feil utbedres normalt ved 
planlagt drift- og vedlikeholdsarbeid i 
trafikkstyringsanlegget. 

 
Ved feil på installasjoner i trafikkstyringsanlegget er det vegforvalter sitt ansvar å utbedre feilen. Det 

er også vegforvalters ansvar å rette feil på kommunikasjonsinfrastruktur mellom installasjoner og 

avtalt grensesnitt mot VTS. 

 

Nærmere spesifisering av håndtering av alarmer fra trafikkstyringsanlegg må beskrives som del av et 

nasjonalt kravdokument. 

 

Det forventes at endepunktene mellom vegforvalter og VTS i denne sammenhengen sikres 

tilstrekkelig for å unngå kompromittering og ondsinnet aktivitet. Cyber Security må oppfylles på 

begge sider. 

 

3.3 Ansvar og rolle SVV  
Statens vegvesen har ihht. § 10 i Veglova ansvar for nasjonalt register for vegdata og 

trafikkinformasjon. «Trafikkinformasjon» forutsettes i denne sammenheng å dekke 

Vegtrafikksentralenes nasjonale oppgaver som i tillegg til trafikkinformasjon er trafikkberedskap og 

trafikkstyring. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å forvalte og videreutvikle trafikkstyringssystemene på VTS og holde 

IKT-infrastrukturen oppdatert i kjernenett hos SVV.  

 

VTS sitt ansvar omfatter trafikkmessig drift av vegene som de ulike vegforvaltere har ansvar for å 

bygge ut, vedlikeholde og drifte. Trafikkmessig drift defineres i denne sammenheng som operativ 

hendelseshåndtering, og trafikkstyring, samt informasjon og kommunikasjon med trafikanter og 

andre berørte. 

 
VTS har ansvar for at det gjøres en risikoanalyse før anlegg knyttes til VTS, med hensyn på antall 

objekter, kompleksitet, alarmhåndtering, beredskap og sikkerhet, slik at VTS er i stand til å oppfylle 

sitt ansvar på en forsvarlig måte (beskrevet i NEK 600 el og ekom som er under utarbeidelse). 

  



4 Nasjonale krav for trafikkstyringssystemer på veg 

4.1 Generelt 
Dagens håndbok R311 Trafikkstyringssystemer på veg beskriver funksjon og virkemåte for 

trafikkstyringssystemer og bør danne grunnlag for et nasjonalt kravdokument. Innholdet må 

gjennomgås og bearbeides med tanke på ordlyd for å kunne gjelde for all offentlig veg.  

 

Hb R311 beskriver krav til utforming og virkemåte for trafikkstyringsanlegg. Formålet med denne er: 

• Sikre at trafikantene alltid kan forvente det samme regulerings-, varslings- og 

informasjonsbildet for like avvikssituasjoner. 

• Gi retningslinjer for utstyrstyper og utstyrsplassering for ulike kategorier veganlegg. 

• Sikre mest mulig ensartet oppbygging av trafikkstyringsplaner.  

Beskrivelsen gjøres gjeldende som et nasjonalt kravdokument for all offentlig veg. SVV forvalter og 

utvikler beskrivelsen i samarbeid med vegeiere. 

 

Det er i tillegg identifisert behov for beskrivelse av: 

• Nasjonale tekniske standarder for infrastruktur og grensesnitt for trafikkstyringssystemer 

• Sikkerhetsgodkjenning trafikkstyringssystemer i tunnel (FAT-SAT-UAT, omtales i NEK 600) 

• Utforming og virkemåte variable fartsgrenser 

• Trafikkstyring fra Vegtrafikksentralene 

• Enkle trafikkstyringsanlegg 

• Retningslinjer for instrumentering av veg (utenom tunneler) 

• Alarmhåndtering (roller og ansvar) 

• Databehandling (roller og ansvar) 

• Kostnadsfordeling 

Disse temaene foreslås utredet og beskrevet som en del av arbeidet med nasjonalt kravdokument. 

 

4.2 Retningslinjer for instrumentering av veg  
Trafikkstyringsanlegg i tunnel reguleres gjennom N500 Vegtunneler, Forskrift om minimum 

sikkerhetskrav til visse vegtunneler, og Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på 

fylkesvegnettet og kommunalt vegnett i Oslo (Tunnelsikkerhetsforskriftene). 

 

Forskriftene gir minimum sikkerhetskrav. Forskriften, som omfatter krav til riksveger, gjelder for 

tunneler lengre enn 500 m. Forskriften som dekker fylkesveg og kommunal veg i Oslo gjelder for 

tunneler lengre enn 500 m og som har ÅDT over 300. Forskriftene setter krav både til tunneler under 

planlegging og tunneler som er i drift. Se for øvrig håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av 

vegtunneler. 

 

Trafikkstyringsanlegg på øvrige deler av vegnettet er foreløpig ikke kravstilt verken i forhold til 

vegtype, funksjon eller trafikkmengde. Dette er omtalt som et behov som må beskrives som en del av 

et nasjonalt kravdokument. 

 

  



4.3 Nasjonal standardisering  
Prosessgrensesnitt 

I dag ligger samme prosessgrensesnitt til grunn på alle VTS, men med ulike «dialekter» for VTS Øst og 

resten av landet.  

 

Statens vegvesen skal ta ansvar for å utvikle ett felles prosessgrensesnitt for hele landet som skal 

gjelde for alle nye anlegg. Dette vil gi en helhetlig tilnærming til programmering og kommunikasjon 

mot utstyr/objekter (f.eks. bom eller vifte) for alle VTS, konsulenter og leverandører. Et felles 

prosessgrensesnitt vil fungere som en nasjonal standard for styringsfilosofi/programmeringsspråk for 

utstyr langs veg inn mot SCADA-systemene på VTS. 

 

Harmonisert klassifisering og beskrivelse av alarmer 

Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle en nasjonal mal for å harmonisere trafikkalarmer og 

driftsalarmer for SCADA. Malen må definere: 

• Alarmnivåinndeling 

• Navngiving og definisjon av alarmer (betydning av alarmnavn og innhold) 

 

Funksjonsbeskrivelse 

Beskrivelse av hvordan enkeltobjekter, eller flere objekter, i et trafikkstyringsanlegg skal fungere 

operativt sammen. 

 

Det er behov for en felles nasjonal beskrivelse av logikk og styrefunksjoner for objekter. Denne må 

beskrive hvordan objekter skal fungere separat og i sammenheng med andre objekter, for eksempel 

sammenhengen mellom detektorsløyfe og styring av bom (f.eks. at rødt vekselblink skal aktiveres en 

gitt tid før bommen senkes). 

 

Trafikkplaner 

Trafikkplaner er beskrevet i håndbok R311, og er en prosess for å styre enkeltinstallasjoner i 

trafikkanlegget i en definert rekkefølge og med definerte tidsintervaller. Eksempler på trafikkplaner 

er brannplaner, trafikkreguleringsplaner og omkjøringsplaner. Trafikkplaner skal sikre like prinsipper 

for trafikkstyring, men med anleggsspesifikke tilpasninger. 

 

Trafikkplaner etter håndbok R311 må videreutvikles til nasjonale krav som skal gjelde for alle 

vegforvaltere.  

 

Testprosedyrer 

En ny standard for tekniske krav til utførelse, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystemet, skal gjøre 

prosjektering, anbudsprosesser, bygging og vedlikehold mer kostnadseffektivt. Statens vegvesens 

normal N601 Elektriske anlegg (2017) skal revideres og kun inneholde funksjonelle sikkerhetskrav. 

 

Statens vegvesen må sikre at rutiner og testprosedyrer for kontroll av nye eller oppgraderte anlegg 

blir ivaretatt som et nasjonalt krav. Krav til testprosedyrer for FAT/SAT/UAT omtales i NEK 600 og 

krav til verifikasjon av anlegg (sluttkontroll, SAT og UAT) omtales i N601, men rutiner for 

gjennomføring av tester må beskrives som del av et nasjonalt kravdokument. 

 



4.4 Variable fartsgrenser 
Det er behov for å videreutvikle fartsgrensekriteriene til å inkludere bruk av variable fartsgrenser 

som følge av opptredende forhold på vegnettet. 

 

Dette krever deteksjon og datainnsamling for verifisering, regulering og oppheving av regulering. Det 

bør utvikles nasjonale prinsipper for bruk av variable fartsgrenser basert på for eksempel: 

• Hendelser (f.eks. dyr i veibanen, trafikkulykker) 

• Trafikkavvikling 

• Vær og føre  

• Miljøforhold 

 

4.5 Enkle trafikkstyringsanlegg 
Enkle trafikkstyringsanlegg er ikke omtalt spesielt i håndbok R311. Det er også her behov for 

nasjonale krav for å oppnå likhet for prosjektering, bygging og drift av denne type anlegg. Dette 

gjelder blant annet: 

• Prinsipper for utstyrsnivå og styring av enkle tunneler på tofeltsveg (N500 beskriver hvordan 

selve tunnelen skal utrustes, men mangler trafikkstyring i dagsoner) 

• Variable skilt i tilknytning til omkjøringsruter 

• Kø varslingssystemer 

 

4.6 Databehandling  
Databehandling må omtales i et nasjonalt kravdokument og forskriften må gi de nødvendige 

hjemlene for behandling av personopplysninger, herunder regulere hvem som er 

behandlingsansvarlig for persondata som samles inn av andre vegforvaltere. Det må være en 

målsetning at arbeidet med forskrift og nasjonalt kravdokument erstatter behovet for 

databehandleravtaler. 

 

4.7 Ansvar og rolle vegforvaltere 
Alle vegforvaltere skal sørge for at alle trafikkstyringssystemer og tilhørende 

kommunikasjonsinfrastruktur som skal tilknyttes Vegtrafikksentralene, er i henhold til de til enhver 

tid gjeldende tekniske krav. 

 

Alle vegforvaltere har det totale sikkerhetsmessige, tekniske og økonomiske ansvaret for eget utstyr, 

innretninger, kommunikasjonsinfrastruktur mm., på og langs veger i trafikkstyringsanlegg, og har 

ansvar for å drifte og vedlikeholde dette fram til avtalt grensesnitt mot SVV sine VTS`er. Dette 

grensesnittet må defineres nærmere i et nasjonalt kravdokument. 

 

Vegforvalter har ansvar for å utarbeide trafikkplaner for sine trafikkstyringsanlegg. 

 

  



4.8 Ansvar og rolle SVV 
SVV er systemeier for SCADA-systemene på VTS. Disse brukes til trafikkstyring av alle vegforvalteres 

trafikkstyringsanlegg. 

 

VTS overvåker og styrer trafikkstyringsanlegg gjennom sine SCADA-systemer i henhold til avtalte 

rutiner mellom vegforvaltere og VTS. 

 

VTS sitt ansvar omfatter trafikkmessig drift av vegene som de ulike vegforvaltere har ansvar for å 

bygge ut, vedlikeholde og drifte. Trafikkmessig drift defineres i denne sammenheng som operativ 

hendelseshåndtering, og trafikkstyring, samt informasjon og kommunikasjon med trafikanter og 

andre berørte. 

 

VTS har ansvar for at det gjøres en risikoanalyse før anlegg knyttes til VTS, med hensyn på antall 

objekter, kompleksitet, alarmhåndtering, beredskap og sikkerhet, slik at VTS er i stand til å oppfylle 

sitt ansvar på en forsvarlig måte (beskrevet i NEK 600 el og ekom som er under utarbeidelse). 

 

4.9 Kostnadsfordeling 
Statens vegvesen og vegforvaltere dekker egne kostnader til administrasjon, samhandling, møter og 

reiser. 

 

Vegforvaltere dekker direkte kostnader for programmering av nye trafikkstyringsanlegg som skal 

legges inn i trafikkstyringssystem på SVV sin VTS. Dette gjelder også kostnader knyttet til innlegging i 

simulator på VTS - SVV sørger for bestilling og oppfølgning av dette arbeidet. 

 

Vegforvaltere dekker alle egne kostnader tilknyttet testing for tilknytning av sine 

trafikkstyringsanlegg til SVV sine styringssystem, basert på grensesnitt som beskrevet i kapittel 3.2, 

Ansvar og rolle vegforvaltere, inkludert sikkerhetsgodkjent tunnel der trafikkstyringsanlegget 

inkluderer tunneler. 

 

Vegforvaltere dekker kostnader med etablering og programmering av OPC-server og fremføring av 

kommunikasjonslinje frem til avtalt grensesnitt mot SVV sine VTS`er. 

 

Vegforvaltere dekker kostnader til lisenser til utstyr og programvare på og langs veg. SVV dekker 

kostnader til lisenser og programvare internt på VTS, men dekningsbidrag fra vegforvaltere kan være 

aktuelt. 

 

Kostnadsfordeling er foreslått beskrevet spesielt som en del av nasjonalt kravdokument da det har 

sammenheng med tekniske grensesnitt og roller/ansvar. 

 

 

  



5 Framtidens trafikkstyring  
Regulerings-, varslings- og informasjonssystemer basert på bruk av installasjoner plassert langs vegen 

vil fremover gradvis bli supplert med, og for enkelte elementer kunne bli erstattet av, samvirkende 

systemer (bil-vegkant og bil-bil) hvor varsling og informasjon blir gitt til sjåfør direkte i kjøretøyet og 

til kjøretøyet. Det er derfor avgjørende at vi framover forholder oss til de samme kravene og dermed 

bygger opp dette systemet ensartet overalt, uavhengig av vegforvalter.  

 

Per i dag er kommunikasjonssystemene både på vegkantutstyr, men først og fremst i kjøretøyene, for 

umodne til at vi kan stille de endelige funksjonskravene. Det som er viktig nå er at vi gis 

mulighetsrommet til å gjøre de nødvendige reguleringene og stille de nødvendige kravene til 

bilprodusenter, teknologileverandører og vegforvaltere i fremtiden. Trafikkinformasjon på 

standardiserte formater er nødvendig for å oppfylle krav i ITS-loven, og innsamling og 

tilgjengeliggjøring av veg- og trafikkdata er nødvendig for den videre utviklingen av samvirkende ITS 

(C-ITS) og automatiserte transporter, og dermed også for framtidens trafikkstyring. 

 

Innholdet i en ny forskrift må ikke være begrensende for implementering av ny teknologi. 

  
  

6  Utfordringer 
6.1 Definisjon vegforvaltere/vegeiere 
Arbeidsgruppen har i dette dokumentet valgt å beskrive vegforvaltere og deres rolle/ansvar som 

likeverdige. Her kan det være forskjell på et statlig utbyggingsselskap som Nye Veier AS og 

Fylkeskommuner/kommuner. Dette har ikke vi hatt forutsetninger for å ta stilling til og det må 

utredes juridisk om det er nødvendig å skille på rolle/ansvar. 

 

6.2 Roller og ansvar i SVV 
SVV har i 2020 etablert ny organisering og det er i denne forbindelse nødvendig å avklare roller og 

ansvar innen trafikkstyringssystemer på veg. Dette gjelder både ansvar for regelverk og kravstilling og 

ansvar for utvikling, drift og forvaltning. 

Aktuelle enheter: 

• Vegtransport, Myndighet og regelverk, Vegdirektoratet 

• Konstruksjoner/Inspeksjon og sikkerhet, Myndighet og regelverk, Vegdirektoratet 

• Vegutforming/Veg og gate, Myndighet og regelverk, Vegdirektoratet 

• Veg- og trafikkjuridisk, Myndighet og regelverk, Vegdirektoratet 

• Transportutvikling, Transport og samfunn 

• Trafikkstyring og beredskap, Transport og samfunn 

• IT divisjon 

6.3 Tema og områder som ikke er beskrevet i eksisterende kravdokumenter 
Det er under arbeidet identifisert mange tema/områder innenfor trafikkstyringssystemer på veg som 

ikke er beskrevet i eksisterende kravdokumenter. Det har ikke vært praktisk mulig for 

arbeidsgruppen å belyse disse temaene i detalj og det forutsettes at dette må gjøres gjennom arbeid 

med et nasjonalt kravdokument. 

 

  



6.4 Arbeidsgruppens arbeid 
Arbeidsgruppen brukte mye tid innledningsvis på å definere og forstå bestillingen.  

Dette, kombinert med en periode med mange andre aktiviteter som måtte prioriteres, har gjort det 

utfordrende å kunne bruke nok tid på arbeidet. Flere av representantene i gruppen deltok for øvrig 

også i andre arbeidsgrupper. Kapasitet ble derfor en begrensning. 

Vi har i tillegg erfart at det i denne type arbeid er utfordrende å kun jobbe elektronisk uten mulighet 

for fysiske arbeidsmøter. 
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