
Prosjekt Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon

Velkommen )l det første dialogmøtet i prosjektet! 

Møtet starter 10.00.

Møteregler:

- Skru av kamera og mikrofon når du ikke snakker
- Tegn deg :l taleliste ved å rekke opp hånden digitalt eller skriv i cha?en
- Vi samler opp alle spørsmål, avklaringer og innspill når presentasjonen er ferdig
- Presentasjonen kan sendes ut i e?erkant, ved henvendelse :l 

vegdataforskriD@vegvesen.no

mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no


Forskriftsarbeid 
vegdata og trafikkinformasjon

Dialogmøte 1



10.00 Om prosjektet 

10.30 Arbeidsgruppenes forslag
11.15 Spørsmål, avklaring og tilbakemeldinger

11.50 Veien videre
12.00 Slutt
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Agenda

Foto: Knut Opeide , Statens vegvesen



● Gi innsikt i arbeidet, så det er lettere å gi innspill

● Vi vil bruke god tid på å gå gjennom forslagene i 
dag

● Det er mange muligheter til å påvirke:

– I dag

– Dialogmøte 2

– Utsjekksrunde før høring

– Høringsrundene

– Direkte kontakt på e-post 

● Presentasjonen blir sendt ut ved henvendelse 
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Formålet med møtet

Foto: Knut Opeide , Statens vegvesen



Om prosjektet
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Samfunnet og vegtransportsektoren blir mer og mer datadrevet.  

• Nasjonal transportplan
• Transportanalyser
• Arealplanlegging
• Samfunnsplanlegging
• Forsvarsplanlegging
• Veiutbygging
• Trafikksikkerhetstiltak
• Drift- og vedlikehold
• Kollektivtrafikk
• Ruteplanlegging
• Turistnæringer
• Navigasjonstjenester
• Kontrolltiltak
• Trafikkberedskap
• Krisehåndtering
• Trafikkinformasjon
• Automatisering
• …og mye mer

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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Vegdata



● Fylkeskommuner har fått utvidet ansvar gjennom 
regionreformen og opphevingen av sams 
vegadministrasjon

● Digitalisering, ny teknologi og nye datakilder gir nye 
muligheter 

● Oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å lage 
en ny forskrift til veglova § 10 og eventuelt revidere 
vegdataforskriften. 
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Ny ansvarsfordeling gir behov for nye 
forskriftsbestemmelser



Statens vegvesen, eit statleg utbyggingsselskap for veg med oppgåver etter § 9 første 
ledd, fylkeskommunen og kommunen, har eit sjølvstendig ansvar for samfunnstryggleik og beredskap 
for høvesvis riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Statens vegvesen har ansvar for nasjonale 
oppgåver som gjeld samfunnstryggleik og beredskap, nasjonalt register for vegdata og 
trafikkinformasjon for offentleg veg.

Departementet kan i forskrift gi nærare føresegner om ansvar og samarbeidsplikt etter første ledd.

Veglova §10



Vegdata og trafikkinformasjon (etter regionreformen)



Regulere krav til rapportering og kvalitet av vegdata og trafikkinformasjon fra hele det norske 
vegnettet for å tilfredsstille samfunnets, myndighetenes, vegbrukernes og næringslivets 
behov for data som kan brukes bedre, som utnytter ny teknologi og bidrar til innovasjon, nå 
og i framtiden.

Hovedmålet skal bidra til oppnåelse av de transportpolitiske målene i NTP.

11

Hovedmål



Prosjektorganisering

VD

VD, FK, Nye veier, Digdir

Statens vegvesen, Nye veier AS, Fylkeskommuner, kommuner



Framdriftsplan
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Arbeidsgruppenes forslag
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Riks- og fylkesveger:
● Krav for leveranser av data er beskrevet i egne 

kravdokumenter som ligger på vegvesen.no.
● SVV kravstilles gjennom interne instrukser.
● Kravet til fylkeskommunene er i dag hjemlet i 

vegdataforskriften.
● Nye Veier kravstilles gjennom egen avtale.

Kommunale, private og skogsveger:
● Kommunene kravstilles gjennom FDV-avtalene. 
● Kartverket oppdaterer vegnettet for disse 

vegene.
● Kommunene melder inn endringer i vegnettet til 

Kartverket.
● Kommunene melder også inn bruksklasse til SVV 

som grunnlag til Veglistene. 
● Kommuner kan selv registrere øvrige data i 

NVDB.

Arbeidsgruppe 1: Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB
Utgangspunkt

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/
https://kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/rutiner-for-forvaltning-drift-og-vedlikehold


● Like krav til leveranser og registreringer av data i NVDB for alle vegforvaltere, med 
utgangspunkt i dagens krav

● En ny eller revidert forskrift må også gjelde kommunal veg
● Begrepene Vegmyndighet, vegeier og vegforvalter må defineres tydelig

Arbeidsgruppe 1: Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB
Forslag



● Vegtrafikkdata omfatter trafikkdata, reisetidsdata og 
ferjedata

● Trafikkdata er data som blir hentet inn ved bruk av 
Nasjonalt trafikkdatasystem.

Arbeidsgruppe 2: Trafikkdata
Utgangspunkt



Forskriftsfesting av:  

● En forskriftsfestet myndighetsrolle tillagt Statens vegvesen for å kunne bestemme 
nærmere retningslinjer og krav, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og 
formidles

● Etableringen av nasjonalt samarbeidsnettverk for trafikk- og reisetidsdata for alle 
vegforvaltere

● Informasjons- og vegledningsplikt for Statens vegvesen overfor vegforvalter

● Godkjenning av utstyr

Arbeidsgruppe 2: Trafikkdata
Forslag



Arbeidsgruppe 3: Trafikkberedskap og trafikkinformasjon
Utgangspunkt



● SVV som vegmyndighet bør ha ansvar for å definere og sette krav til de viktigste nasjonale 
vegkorridorene med omkjøringsruter

● Hver vegforvalter må kategorisere vegnettet, dele inn vegnettet i stengningslenker og 
omkjøringsruter og etablere planer for trafikkberedskap for eget vegnett

● Krav nedfelt i håndbok R611 Trafikkberedskap danner innholdet i nasjonale krav

Arbeidsgruppe 3: Trafikkberedskap og trafikkinformasjon
Forslag



● Trafikkstyringssystemer: 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: 

– Variable fartsgrenser ved hendelse 

– Variable vegvisningsskilt ved omkjøring

– Bom og trafikklyssignaler når tunnel stenges.

● Trafikkstyringssystemer kan bestå av anlegg fra 
helt enkle bommer på fjelloverganger til store, 
kompliserte systemer med mange installasjoner

Arbeidsgruppe 4: Trafikkstyringssystemer
Utgangspunkt

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen



● Hb R311 utvikles :l et nasjonalt kravdokument for all offentlig veg i samarbeid med de 
andre vegeierne/forvalterne.

● Et nasjonalt kravdokument må omhandle: 
• Nasjonale tekniske standarder for infrastruktur og grensesniF for trafikkstyringssystemer
• Sikkerhetsgodkjenning trafikkstyringssystemer i tunnel UHorming 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

Arbeidsgruppe 4: Trafikkstyringssystemer
Forslag



Webkamera

● Webkamera er et eget system forvaltet av SVV

● Ny versjon i 2021

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

Arbeidsgruppe 5: Værdata og webkamera
Utgangspunkt



Det må stilles krav til:

● At alle værdata skal samles inn/leveres til det nasjonale systemet Vegvær på samme 
definerte format

● Kvalitet en på måleverdier og sensorer – eksempelvis målenøyaktighet, måleområde og 
oppløsning

● Drift og vedlikehold av værstasjoner og sensorer

● Montering av værstasjon på lokasjon – i terreng og sensorer på mast

● Vurdering i forkant av ny værstasjon eller flytting av eksisterende værstasjon – eksempelvis 
hovedformål, kostander og koordinering

● Mer detaljerte krav i R613

Arbeidsgruppe 5: Værdata og webkamera
Forslag 1



Ikke bare Vegloven. ITS-loven stiller krav til tilgjengelige 
data
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Det skal være enkelt å finne fram i de økende datamengdene



Forventet resultat
Basis
• Tydelige ansvar, plikter og oppgaver for alle vegforvaltere
• Et digitalt, navigerbart og sammenhengende vegnett, i hele 

landet
• Gode nasjonale registre og tjenester som støtter alle 

vegforvaltere i sin virksomhet
• Støtte til næringslivets logistikk og transport
Datagrunnlag
• Som støtter opp under samfunnsmålene
• Som er presist underlag for politikk og 

samfunnsplanlegging
• Som gir gode offentlige og kommersielle tjenester

Trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring
• Som gir veibrukerne pålitelige og forutsigbare transporter
• Som bidrar til trafikksikkerhet og færre ulykker
• Som gir bedre mobilitetstilbud, fremkommelighet og 

tilgjengelighet

Hva ønsker vi å oppnå ?

Mål fra NTP: 
• Mer for pengene
• Effektiv bruk av ny teknologi
• Bidra til oppfyllelse av Norges 

klima- og miljømål
• Nullvisjon for drepte og hardt 

skadde
• Enklere reisehverdan og økt 

konkurranseevne for næringslivet



Spørsmål, avklaringer og 
;lbakemeldinger
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- Skru av kamera og mikrofon når du ikke snakker
- Tegn deg til taleliste ved å rekke opp hånden digitalt 

eller skriv i chatten
- Vi samler opp alle spørsmål, avklaringer og innspill
- Presentasjonen kan sendes ut i etterkant, ved 

henvendelse til vegdataforskrift@vegvesen.no

mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no


Veien videre



Framdriftsplan
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Kontakt med prosjektet

Nyhetsoppdateringer
Påmelding her

E-post
vegdataforskrift@vegvesen.no

https://mailchi.mp/1fa4746b71db/prosjekt-forskriftsarbeid-vegdata-og-trafikkinformasjon
mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no

