
Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon

Velkommen
til det andre dialogmøtet i prosjektet! 

Møtet starter kl. 10:00.

Møteregler:

- Skru av kamera og mikrofon når du ikke snakker
- Be om ordet ved å rekke opp «hånden» digitalt eller skriv i chatten
- Vi samler opp spørsmål og innspill 
- Presentasjonen ligger som pdf på chat i Teams



Forskriftsarbeid 
vegdata og trafikkinformasjon
DIALOGMØTE - 2
Onsdag 17. Februar 2021 
Onsdag 24. Februar 2021



● Første dialogmøte var 4. og 5. februar – I alt ca 130 deltagere
● Presentasjoner er Llgjengelig på Teams 
● Innspill og spørsmål blir taM vare på

● Det andre møtet er 17. og 24. februar
● Vi planlegger også et tredje møte. Datoer ikke fastsaM

Dialogmøter på Teams



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

● Få tidlig innblikk i hva som kan bli forskriftsfestet

● Være godt forberedt når det kommer til formell høring

● Oppfylle utredningsinstruksens krav om involvering

● Etablere god dialog og motta innspill

● Det er mange muligheter til å påvirke:
– I dagens møte

– Dialogmøte nr. 3 (?)

– Uformell utsjekksrunde før høring

– Formell høring

– Direkte kontakt på e-post vegdataforskrift@vegvesen.no

– Prosjektsider på vegvesen.no (kommer)

Hensikt med møtet

mailto:vegdataforskrift@vegvesen.no


1. Innledning og litt om prosjektet

2. Fasene i prosjektet, lovkrav og tidsplan

3. Behov hos vegbruker og trafikant 

4. Nasjonalt ansvar og nasjonale tjenester

5. Forskriftsarbeidet

6. Fokus på krav for trafikkdata og trafikkberedskap

7. Behovet for nasjonale samarbeidsfora

8. Åpen post

Tidsramme 10 – 12 (med mulighet for forlengelse til 13). Pause kan vurderes.

Agenda



Litt om prosjektet



● Fylkeskommuner har fåM mer operaLve oppgaver 
gjennom regionreformen og opphevingen av sams 
vegadministrasjon. Ansvaret er i hovedsak som før.

● Digitalisering, ny teknologi og nye datakilder gir nye 
muligheter innen veg- og trafikkdata

● Oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å lage 
en ny forskri_ Ll veglova § 10 og eventuelt revidere 
vegdataforskri_en. 
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Behov for nye og helhetlige 
forskriftsbestemmelser



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
• Effek4v bruk av ny teknologi
• Bidra 4l oppfyllelse av Norges klima-

og miljømål
• Nullvisjon for drepte og hardt skadde
• Enklere reisehverdan og økt 

konkurranseevne for næringslivet



Prosjektorganisering

VD

VD, FK, Nye veier, Digdir

Statens vegvesen, Nye veier AS, Fylkeskommuner, kommuner



Faser i prosessen
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Framdrift er under revisjon

1
1



● Sikre, effekLve og forutsigbare reiser og transporter fra start Ll mål gjennom landet

● Et sammenhengende offentlig vegneM – fysisk, digitalt og navigerbart

● Likhet og felles forståelse av trafikkmiljøet i hele landet uavhengig av «eier» av vegen

● Tilsvarende og forutsigbart nivå for beredskap og kjøreforhold

● Pålitelig og oppdatert datagrunnlag for offentlige vegneM

● Sammenhengende og likeverdige informasjonstjenester 

● Arbeid mot NTP-målene 

Vegbrukerens og trafikantens behov og forventning



Statens vegnett …pluss fylkenes vegnett …pluss kommunale og private veger

= TRAFIKANTENS VEGNETT



Veglova § 10

Statens vegvesen, eit statleg utbyggingsselskap for veg med oppgåver eMer § 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 forskri_ gi nærare føresegner om ansvar og 
samarbeidsplikt eMer første ledd.



● SVV er statens fagorgan for vegtransportsektoren (gjelder all offentlig veg)
● Har nasjonalt ansvar for registre for veg- og trafikkdata,
● ..og for trafikkberedskap, trafikkinformasjon, trafikkstyring, vegtrafikksentraler

● Tilhørende nasjonale systemer 
– NVDB (og Brutus), 
– trafikkdata.no
– reisetider.no
– Vegvesen.no/trafikk
– Vegvær, 
– Webkamera,
– DATEX, 
– Infotavler

Statens vegvesens nasjonale ansvar og oppgaver



Dataflyt i vegtransportsystemet



Hovedmål:
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.

Mål og mandat
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Videre arbeid med forskriMer 



Fokus på ansvar, oppgaver og samarbeid om trafikkdata
Arbeidsgruppens forslag

Foto: Knut Opeide



Ansvar og krav i rapportering av trafikkdata



Rollefordeling, ansvar og samarbeid om trafikkdata



1. Nasjonal standard for registrerings - og innsamlingsmetoder
2. Nasjonal standard for kontroll og behandlingsruLner
3. Felles metodikk for produksjon av trafikkdataprodukter
4. Felles plagorm for Llgjengeliggjøring av trafikkdata både internt og eksternt
5. Samarbeid om utvikling av teknologi, tjenester og produkter

Samarbeid om prakNsering av kravene



Forslaget fra arbeidsgruppen:

Statens vegvesen som vegmyndighet får ansvar for å:

● Definere de 
viktigste vegkorridorene med tilhørende omkjørings-
ruter

● Sette krav til nasjonale omkjøringsruter er førende for 
trafikkberedskap

● Etablere og forvalte en nasjonal trafikkberedskapsplan 
for de viktigste vegkorridorene med omkjøringsruter

Trafikkberedskap – arbeidsgruppens forslag



Smart mobilitet trenger gode statiske og dynamiske data



Kontakt med prosjektet

Nyhetsoppdateringer
Påmelding her

E-post
vegdataforskrift@vegvesen.no

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


Åpen post
for spørsmål og innspill

Noen aktuelle spørsmål:
• Behovet for sammenheng mellom vegneM?
• Hvor mange nasjonale tjenester trenger vi?
• Hvor detaljerte må bestemmelsene være?
• Frivillighet kontra krav? 
• Likhet i landet kontra selvrådereM
• Bør vi ha eM samarbeidsforum eller flere? Skal SVV bestemme?
• Hvordan bør et slik forum jobbe?
• Hvordan kan vi sikre at vi klarer å holde forskri_er oppdatert og i tråd 

med teknologisk utvikling?


