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Vegdataforskriften og Vegkamerasystemet

BAKGRUNN
q Store omfattende endringer rundt forvaltning av det 

offentlige vegnettet de siste årene.
q Nye Veier AS har fra 2016 blitt tildelt ansvar for utbygging 

og drift av flere riksvegstrekninger. 
q SAMS vegadministrasjon ble opphevet 1/1-2020 og 

fylkeskommunene har nå alt ansvar knyttet til fylkesveger. 
q Statens vegvesen er omorganisert og har fått et tydeligere 

skille mellom utbygging/drift/vedlikehold og 
myndighet/nasjonale oppgaver. 

q Det er blitt færre og større kommuner hvilket kan 
medføre at kommunalt vegnett vil inkludere flere og 
viktigere veger.
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Organisering
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Transportutvikling på transport og samfunn

● SVV har samlet systemer for veg- og transportdata i en enhet; 
Transportutvikling

– NVDB
– Saga- stordataplattform
– Trafikkdata
– Datex
– RDS/TMC
– Autopass
– Vegvær
– Webkamera
– Målestasjonsregisteret

Gjennomføring av ITS-pilotene



Organisasjonskart
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Arbeidsgruppe  webkamerasystemet

● Vanskelig å sette av tid til dette arbeidet for systemeiere. 
Utfordringer med å holde sentrale system oppe i hele 2020.

● Det har vært avvikla 3-4 møter. FK og Nye veier ble involvert etter hvert.

● Første utkast dokument: «webkamera personvern» vart sendt til prosjektet 
27.10.2020

● Et felles disposisjonsoppsett fra prosjektet ble levert gruppa 17.11.2020
Dette kom noe sent og var omfattende. Webkamerasystemet er et «lite» 
system. 
Vedleggsdokument er derfor for det meste basert som svar på epost frå
prosjektet 13.10.

● Siste medlem til arbeidsgruppa (fra Viken) innmeldt 04.des 2020.

● Nesten alle fra FK og Nye Veier i arbeidsgruppa har fortid i Svv.

● Arbeidsgruppa hadde fellesmøte 11.des 2020. Alle eksterne deltok. 
Positive og gode tilbakemeldinger i gruppa selv om korte frister.

Litt fakta. Hva har skjedd?
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Info og historikk arbeidsgruppen har vært igjennom:

Arbeidsgruppe vegkamerasystemet
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● Statens vegvesen organisering

● Statens vegvesen som systemeier

● Fakta om vegkamera

● Hovedformål med vegkamera

● Vegkamera tekniske system

● Vegkamera brukersystem

● Krav til kamera og systema



Webkamera og kravdokumenter

● Webkamera er et nytt eget system formelt etablert i 2020

● Dagens krav er ikke samlet og ligger for det meste under 
ulike dokumenter for værstasjoner/vegvær og webkamera 
og webkameravideo prosjektet som pågår.

● Webkamera videoprosjektet som skal erstatte det gamle 
systemet er halvveis ferdig. Det foregår også utvikling og 
endringer fortløpende. 
Alle krav kan derfor ikke fastsettes ennå. 

● Vanskelig å sammenstille alt i et dokument med så mange 
usikre moment.

Utfordringer
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Gruppens forslag er at værdata og webkamera 
behandles som 2 ulike system 

Felles arbeidsgruppe med værdata 
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• Webkamera har et eget innsamlingssystem uavhengig 
av vegvær/værstasjoner

• Webkamera var 7dlig ute med å publisere bilder både 
internt og eksternt

• Webkamera har tradisjonelt se; vært en del av 
tjenestene innenfor Vegvær/værstasjoner 

• Webkamera har e;er hvert blir mer spesialisert og 
behov for å bli skilt ut som et eget system



Hvorfor 2 ulike system ?

• Nytt webkamerasystem er under utvikling

• Antall webkamera har økt raskt siste åra og behov for 
standardisering er vesentlig

• Større andel av kameraene står nå på frittstående 
kamerastasjoner

● Webkamera er blant de mest besøkte tjenestene på 
internett og vegvesen.no 

Felles arbeidsgruppe med værdata 
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Webkamera er blant de mest brukte tenester Svv har 
på internett. Alle media i innland/utland henviser 
daglig til våre sider eller har egne applikasjoner som 
henter bildene.
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Webkamera kravdokumenter

1. Teknisk kravspesifikasjon
(Basert på Kravspesifikasjon værstasjoner)

2. Retningslinjer for webkamera 
Inkludert drift og vedlikehold
(Basert på Håndbok R613)

3. Personvernkrav

Vegdataforskriften
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● Generelle krav

● Krav til faste kamera

● Krav til PTZ-kamera

● Krav til videostream

● Krav til IR-belysning

Webkamera. Teknisk kravspesifikasjon
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Baseres i dag på kravspesifikasjonen til værstasjoner. Vedlegg 2
Webkamera. Teknisk kravspesifikasjon
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Forslag fra arbeidsgruppen:

● Det er behov for utarbeiding av mer detaljerte krav for å  
imøtekomme nytt webkamerasystem og personvern

● Utarbeiding av egen kravspesifikasjon for frittståendes
webkamerastasjoner.

Webkamera. Teknisk kravspesifikasjon
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Krav baseres på Håndbok R613. Vedlegg 3

Retningslinjer for webkamera
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Krav baseres på Håndbok R613

6.12 Kamera
Det kan benyttes video og stillbilder avhengig av hvilket formål kameraet har. I 
forbindelse med vær- stasjoner er stillbilder det mest brukte. Bildene er et 
hjelpemiddel for å kunne danne seg et inntrykk av vær- og føreforholdene på
stedet. På steder der det ikke er vegbelysning kan det benytte IR-lys for å bedre 
kvaliteten på bildene på tidspunkt det er mørkt. 
Krav til kamera, bildekvalitet, m.m. skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldene 
bestemmelser for kamera- overvåking. 

Plassering: 
• Kamera skal plasseres på mast, ikke for nær andre sensorer.
• Kamera skal plasseres minimum 6 m over vegbanen.
• Dersom det ikke skal være IR-lys på værstasjonen, skal kamera plasseres ved 

siden av vegbelysning eller annet lys som gjør at bilder kan tas i mørket. 

Drift og vedlikehold: 
• Renhold: Kamera skal vaskes 2 ganger i året. 

Retningslinjer for webkamera
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Nye krav til frittstående kamerastasjoner

Retningslinjer for webkamera
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Flere spesifiserte krav for frittstående stasjoner

● Krav til installasjon 

● Krav til elektrodokumentasjon

● Krav til innstilling/vinkling av kamera

● Krav til sladding sideterreng og andre objekter

● Krav til betjeningsområde/lomme og HMS

Retningslinjer for webkamera

08.04.2021



Personvern webkamerasystemet. Vedlegg 1 
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Webkamera
Bruk av fastmonterte kamera for publisering av oversiktsbilder 
på Internett er lov hvis det ikke kan identifiseres personer på 
bildene. Å legge ut oversiktsbilder på nett som for eksempel 
viser offentlige områder vil derfor kunne være lovlig.

Det er imidlertid ofte vanskelig å trekke en klar grense for når 
det mulig å identifisere enkeltmennesker. Tre gode råd er 
derfor

1. å sikre at privatbebyggelse ikke kommer med på bildet
2. lang avstand til det som fanges opp
3. at bildekvaliteten gjør det vanskelig å se detaljer

Datatilsynet



Personvern webkamerasystemet. Vedlegg 1 

● For å imøtekomme ny personvernlovgivning ble det i 2018 
utformet dokumenter av systemeiere med nye krav til 
webkamera.

● Vedlegg 1 baserer seg på desse notat og skal utredes 
videre.
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Personvern webkamerasystemet. Vedlegg 1 

Forslag i arb.gruppen om å dele inn i 3 hovedpunkter:

● Ivaretakelse av personvern for standardkamera

● Ivaretakelse av personvern for PTZ-kamera (Pan-tilt-zoom)

● Ivaretakelse av lagring og utlevering av historiske stillbilder 
fra webkamera

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-
omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/hvor-er-
kameraovervaking-lov/
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https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/hvor-er-kameraovervaking-lov/


Hva er hovedgrepene og det viktigste i det dere 
foreslår?

● Alle vegforvaltere/vegeiere må få like roller slik at ansvaret 
og oppgavene kan bli løst på best mulig måte

● Der begrepet "vegeier" benyttes må vi også inkludere 
"vegforvalter" slik at alle som har de behov for å ivareta 
sine oppgaver behandles likt i ny forskrift og tilhørende 
nasjonale kravspesifikasjoner. 

● Noe av det viktigste vi foreslår er at vi tar utgangspunkt i 
de kravene som ligger beskrevet fra før i forbindelse med 
krav til værstasjoner, og at man bygger videre på disse 
sånn at vi får egne kravdokument for webkamera.
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