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VEGVÆR 
 

Hva er værdata/avgrensninger: 
Værdata er meteorologiske (f.eks. lufttemperatur eller vindhastighet) og vegmeteorologiske (f.eks. 
vegbanetemperatur eller friksjonsestimat) måleverdier fra værstasjoner som står langs veg.  
  

Hvilket SVV IT-system er det nasjonale systemet for værdata? 
Vegvær er IT-systemet for datainnsamling, bearbeiding og bruk/tilgjengeliggjøring av værdata.  
Formålet er å gi vinterdriftsentreprenører informasjon om vær- og føreforhold langs veg som 
beslutningsstøtte for ulike vinterdriftstiltak (salting, brøyting, strøing), samt å 
tilgjengeliggjøre informasjon om vær- og føreforhold fra vegnettet til bruk i forbindelse med 
naturfareberedskap (skred og flom) og til bruk for Vegtrafikksentralene (trafikantinformasjon).  
  
Systemet Vegvær består av en innsamlingsenhet (4 servere og 1 klient) og en webapplikasjon 
(database, forretningslag og brukergrensesnitt).  
Datainnsamling/innsamlingsenhet: på alle om lag 400 værstasjoner langs veg er det en datalogger 
som samler inn værdata fra meteorologiske sensorer på hver enkelt værstasjon. Værdataene samles 
videre inn via 4 innsamlingsservere og 1 innsamlingsklient og lagres i Vegvær database.  
Mellom Vegvær database og brukergrensesnitt ligger et forretningslag som i tillegg til å hente 
værdata for presentasjon til brukerne i Vegvær, også utfører flere schedulerte jobber for å bearbeide 
og videreformidle værdataene, f.eks. generering og sending av publikasjoner til Datex-noden.   
Værdata er tilgjengelig for interne og eksterne konsumenter/kunder via Datex, og tilgjengelig 
via systemet Vegværs brukergrensesnitt til Vegværs egne brukere.  
 
Vedr. personopplysninger i systemet Vegvær (notatet fra Vaar advokat):  

• Værdata inneholder ikke personopplysninger.  

• Systemet Vegvær behandler (henter, presenterer og lagrer) webkamerabilder fordi Vegvær 
henter disse fra Webkamerasystemet, og må derfor overholde de samme rutinene for 
visning, lagring og sletting av webkamerabilder som kildesystemet Webkamerasystemet. 

• Data fra mobile sensorer på kjøretøy (vinterdriftskjøretøy, kontroll-/friksjonskjøretøy) 
inneholder muligens personopplysninger, og behovet for å behandle disse datane i Vegvær 
må diskuteres med dataeier og behovsstiller på divisjon Drift og vedlikehold. 

 

Fordeler og ulemper i arbeidsprosessen fram til nå: 

Fordeler: 
- Kravdokumentene finnes allerede. Disse er relativt nylig og grundig revidert (2015) og det er 

heller ingen voldsomt store endringer i teknologi på meteorologiske sensorer siden forrige 
revisjon:  

o SVV håndbok R613 Værstasjoner med tilhørende vedlegg:  
 (teknisk) kravspesifikasjon 
 prosessgrensesnitt og informasjonsmodell for datainnsamling 
 søknadsskjema/-rutiner for fravik fra krav 

Håndbok R613 gjaldt fram til 1.1.20 for værstasjoner langs riks- og fylkesveg pga. sams 
vegadministrasjon og dagens vegdataforskrift. 

o Rammeavtale for kjøp av værstasjoner kan brukes av FK i «en overgangsperiode» 
dersom det er ønskelig (avklart med kontor for anskaffelser). Det er ikke avklart om 
NVAS kan bruke denne kjøpsavtalen, men det kan kontor for anskaffelser bistå oss 
med å finne ut av dersom det er behov. Det er også mulighet for å ha felles 
vedlikeholdsavtale (telefonsupport, fjerndiagnostikk/feilretting, kalibrering og 
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supplering av sensorer), men da må dette være forankret hos alle vegforvalterne 
som skal være en del av ev. vedlikeholdsavtale før signering. 

- Deltakerne i arbeidsgruppa kjenner svært godt til værdata/værstasjoner fra før (enten fra 
tidligere SVV eller leverandørmarkedet)! 

- Arbeidsgruppa ønsker å etablere et felles fagnettverk for værdata (langs veg) på tvers av alle 
vegforvaltere + vegmyndighet/kravstiller, og vi mener at vi sammen skal utarbeide alle krav 
til værdata langs veg selv om SVV formelt er kravstiller i henhold til vegdataforskrifta. 
 

Ulemper: 
- Datainnsamling: alle værstasjoner står i SVV sitt datainnsamlingsnett per i dag.  

o Hva ønsker de ulike vegeierne/-forvalterne mht. datainnsamling? 
o Hvilke mulige tekniske løsninger har vi - hva tillater SVV IT sikkerhet? 

- Kapasitet! Har ikke hatt gode eller mange nok fellesmøter for å diskutere detaljer, men 
opplever at det er enighet om de overordna kravene og diskusjonstemaene  

 

Krav til værdata til arbeidet med vegdataforskrifta tar utgangspunkt i eksisterende 
kravdokument: 

Kravkategori 1, kvalitet: 
- Kvalitet på måleverdier/senorer (minimumskrav): 

o Målenøyaktighet, f.eks. vegbanetemperatur ± 0,2 ºC i området -15°C - +10 ºC 
o Måleområde, f.eks. vegbanetemperatur -30 til +50 
o Oppløsning, f.eks: vegbanetemperatur: 0,1 

 
Kvalitetskravene er svært viktige krav for å kunne opprettholde et nettverk av værstasjoner med 
sammenlignbare data av kjent kvalitet. SVV-værdata brukes også av MET som en del av det 
nasjonale nettverket av værobservasjoner som brukes til værvarslingsmodeller. Minimumskravene er 
ikke så strenge at de medfører skjevheter i markedet (at det kun er EN bestemt leverandør som kan 
levere sensorer som er innafor kravene). 
 
Kvalitetskravene skal følges av alle (rammeavtale for kjøp av værstasjoner ivaretar at alle sensorer 
er i henhold til kravene/innafor minimumskravene. Dette gjør også at det er mer ensartet 
sensorpark, samtidig som vi ivaretar noe valgfrihet på sensorutstyret). 
 

Kravkategori 2,  datainnsamling og formater: 
Alle værdata skal samles inn/leveres til det nasjonale systemet Vegvær på samme definerte format 
for å sikre at alle måleverdier har like innsamlingsregler, f.eks. at vindhastighet kan sammenlignes fra 
værstasjon til værstasjon.  
 
Ved datainnsamling til Vegvær så inkluderes det kvalitetssjekk av måleverdier gjennom SVV sitt 
samarbeid med Meteorologisk institutt.  
 
Skal i utgangspunktet gjelde for alle vegforvaltere, men om alle værdata skal samles inn av Vegvær, 
eller om alle værdata skal leveres fra vegforvalter til Vegvær, diskuteres. Det bør være mulig at 
vegforvaltere som ønsker å sørge for egen datainnsamling kan gjøre dette, men at alle værdata skal 
leveres til Vegvær på ensartet format. Dette henger også sammen med utfordringen med hvilket 
datainnsamlingsnett værstasjonene skal/kan stå i; SVV sitt datainnsamlingsnett eller andre 
vegforvalteres datainnsamlingsnett, samt ønsker og behov fra de ulike vegforvalterne. Vi mener at 
det må være mulig å legge til rette for at noen vegforvaltere samler inn data selv og så leverer til 
Vegvær, og at andre vegforvaltere lar Vegvær samle inn data direkte. 
 



Universelt utformet versjon tilpasset publisering på vegvesen.no 

 

Kravkategori 3, drift og vedlikehold av værstasjoner og sensorer: 
- Vask, f.eks. nedbørsensor som må vaskes jevnlig, samt når sensoren gir feilmelding 
- Ettersyn, f.eks. sjekke at skruer og tilkoblinger er ok + enkel kontroll av f.eks. 

lufttemperatursensor 
- Kalibrering: noen sensorer må kalibreres i godkjent laboratorium jevnlig 

 
D/V-kravet sikrer at værdata er innafor kvalitetskravene. En måleverdi, f.eks. vegbanetemperatur, 
kan drifte slik at måleverdien etter en stund er litt feil, for eksempel 4,7 grader istedenfor 4,2 grader. 
Dette er det vanskelig å fange opp i kvalitetssjekker hos MET, men det kan utgjøre en stor forskjell 
for vinterdrift og preventive salttiltak som gjøres på bestemte grenseverdier for vegbanetemperatur 
Skal gjelde for alle vegforvaltere. 
 

Kravkategori 4, montering av værstasjon på lokasjon (i terreng og sensorer på mast): 
- Området rundt værstasjonen: vegetasjon, fjellskjæringer, bygninger, o.l. 
- Sensorer på mast: høyder på mast (f.eks vindsensor på 10 meter over bakken), avstand til 

andre sensorer/«fri sikt», o.l. 
-  

Skal gjelde for alle, men det kan søkes om fravik. Det finnes en del værstasjoner i dag som ikke er 
montert etter kravene pga. utfordringer med høy mast og d/v-tilkomst, tilgang til strøm og nettverk, 
og fordi noen værstasjoner er montert før den siste revisjonen av håndbok R613 Værstasjoner. For 
en  bruker av værdata så er det svært viktig å vite om sensoren er montert i henhold til kravene, eller 
om det er fravik, f.eks. dersom en vindsensor er montert i en lavere høyde enn 10 meter over 
bakken. 
 

Kravkategori 5, vurderinger i forkant av ny værstasjon eller flytting av eksisterende 
værstasjon: 
Det er mange ulike hensyn som må tas i forbindelse med utplassering av ny, eller flytting av 
eksisterende værstasjon: 

- Hovedformål (dette er i de aller fleste tilfeller støtte til vinterdrift) 
- Eventuelle underformål: skred/flom/beredskap, bruker, fjelloverganger, generell informasjon 

til trafikanter/publikum, m.fl. 
- Tilgang til strøm og nettverk 
- Kostnader til framtidig drift og vedlikehold 
- Koordinering med andre interessenter (MET, Bane Nor, NVE) 
- Vurdere byggesaksbehandling og grunnerverv 
 

F.eks: dersom formålet med å sette opp en værstasjon er å måle på et bestemt problempunkt 
(kuldehull/fare for tidlig påfrysing, bru, fjellovergang) så er det viktig at værstasjonen er plassert 
nøyaktig der den vil gi best mulig informasjon! Kanskje er det svært høye kostnader til både 
strøm/nettverk og montering, men dette vil da måtte vike til fordel for kravet om høy og nøyaktig 
kvalitet på måleverdiene for problempunktet. Hvis formålet imidlertid er «generell informasjon om 
vær- og føreforhold» så kan tilgang til strøm/nettverk ha mer å si for endelig plassering av 
værstasjonen. 
 
Dette er ikke nødvendigvis et «skal-krav», men heller veiledningsstoff eller bakgrunnsstoff som selv 
om det er svært nyttig, ikke skal være en del av kravdokumentet som skal forskriftsfestes. 
 

Innspill/spørsmål som vi ønsker å løfte til prosjektet/styringsgruppa: 
1) Alt vegkantutstyret, inkl. værstasjoner, står i dag i SVV sitt datainnsamlingsnett, og det er 

sagt at andre vegforvaltere kan ha vegkantutstyr her i en begrenset periode framover. Er 
dette endelig besluttet og på hvilket grunnlag? Hvem skal/kan få tilgang til dette nettverket?  
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2) Dataeierskap må være tydelig definert, samt ansvarsforhold «gjennom verdikjeden» fra 
sensor/værstasjon ute på lokasjon og inn til bearbeidede værdata i nasjonalt system Vegvær. 
Dette gjelder (vel) for flere datatyper innunder vegdataforskrifta – hvor setter vi grensa mht. 
ansvar? 
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