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Kapittel 1. Formål og virkeområde 

§ 1-1 Formål og virkeområde 

Forskriften skal sikre innhenting, kvalitetssikring og formidling av informasjon om 

vegnettet og trafikken der, for å bidra til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig 

vegtransport og et godt underlag for planlegging, drift og vedlikehold av offentlig veg. 

Forskriften skal også legge til rette for mobilitet og et helhetlig, digitalt og navigerbart 

vegnett. 

Forskriften skal regulere Statens vegvesens nasjonale ansvar og oppgaver, samt 

ansvarsdeling og samarbeid mellom Statens vegvesen, vegmyndighetene og et statlig 

utbyggingsselskap for veg etter veglova § 9 første ledd, for å ivareta formålene nevnt i første 

ledd.  

 

Kapittel 2. Definisjoner 

§ 2-1 Overordnede definisjoner 

I denne forskrift menes med: 

a) Statens vegvesen: Nasjonalt fagorgan med ansvar for nasjonale tjenester omfattet av 

denne forskriften og vegmyndighet for riksveg  

b) Vegdirektoratet: Øverste forvaltningsorgan for Statens vegvesen under ledelse av en 

vegdirektør  

c) Vegmyndighet: Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene 

d) Vegselskapet: Statlig utbyggingsselskap for veg med ansvar og oppgaver etter 

veglova §§ 9 første ledd og 10 første ledd 

e) Vegtrafikksentral: Statens vegvesen sin nasjonale tjeneste for trafikkovervåking, 

trafikkberedskap, trafikkstyring og trafikkinformasjon 

 

§ 2-2 Definisjoner vedrørende nasjonal vegdatabank 

I denne forskrift menes med: 

a) Nasjonal vegdatabank: Et nasjonalt register for lagring av vegdata med tilhørende 

fagsystemer og åpne programmeringsgrensesnitt for utveksling av data samt en 

datakatalog 

b) Vegdata: Informasjon om offentlige og private veger  

c) Datakatalog: En beskrivelse og kategorisering av datainnholdet i nasjonalt register for 

vegdata, herunder hvilken kvalitet dataene skal ha 

d) Kategorisering av vegdata: Inndeling av vegdata i kategorier. Kategoriene inkluderer 

nasjonale vegdata, vegmyndighetenes og vegselskapets egne vegdata. Nasjonale 
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vegdata omfatter vegnettsdata, data som beskriver det digitale navigerbare vegnettet 

samt et utvalg av vegfaglige data 

e) Digitalt navigerbart vegnett: Data som representerer det sammenhengende fysiske 

vegnettet, og som muliggjør ruteberegninger og navigasjon 

 

§ 2-3 Definisjoner vedrørende vegtrafikkdata 

I denne forskrift menes med: 

a) Vegtrafikkdata: Trafikkdata, data om reisetid og data om trafikk på ferjer  

b) Trafikkdata: Data om trafikken, transporten og kjøretøyene som beveger seg på 

vegnettet 

c) Data om reisetid: Data som gjør det mulig å beregne reisemønster og tidsbruk på 

vegstrekninger 

d) Nasjonal tjeneste for vegtrafikkdata: Nasjonale systemer, registre og rutiner for 

innhenting, behandling, tilgjengeliggjøring og forvaltning av vegtrafikkdata fra 

riksveger, fylkesveger og kommunale veger 

e) Årsdøgntrafikk: Gjennomsnittlig døgntrafikk for et punkt eller en vegstrekning i løpet 

av et år 

 

§ 2-4 Definisjoner vedrørende trafikkberedskap 

I denne forskrift menes med:  

a) Trafikkberedskap: Planlegging, organisering og gjennomføring av tiltak for effektiv 

håndtering av uforutsette situasjoner og hendelser på veg. Med tiltak menes 

oppdagelse, verifikasjon, informasjon og varsling, samt å redusere omfanget og 

skadevirkningene av hendelsene og gjenopprette normalsituasjonen 

b) Stengningslenke: Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss hvor det er 

definert alternativ omkjøringsrute  

c) Omkjøringsruter: Definert alternativ rute for stengningslenker 

d) Nasjonale vegkorridorer: Det viktigste vegnettet som knytter landsdeler og 

kommunikasjonsknutepunkt sammen, og som understøtter samfunnskritiske 

funksjoner 

 

§ 2-5 Definisjoner vedrørende trafikkinformasjon 

I denne forskrift menes med: 

a) Trafikkinformasjon: Informasjon om vegforhold, kjøreforhold og trafikk 

som reisende, vegbrukere, vegmyndigheter, vegselskapet og tjenesteytere har behov 

for 
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b) Datex: En europeisk standard for utveksling og tilgjengeliggjøring av 

trafikkinformasjon i sanntid og i maskinlesbart format 

c) Nasjonal Datex-tjeneste: Statens vegvesens tjeneste for tilgjengeliggjøring av 

informasjon og dynamiske data  

d) Uforutsette hendelser: Ikke-planlagte forhold som 

påvirker trafikksikkerhet eller fremkommelighet, som skred og flom, ekstreme 

værforhold, spesielt vanskelige kjøreforhold, skade på infrastruktur, ulykker og 

kjøretøystans 

e) Planlagte hendelser: Planlagte forhold som påvirker 

trafikksikkerhet eller fremkommelighet, hvor det må fattes vedtak om midlertidig 

trafikkregulering, som vegarbeid, arrangementer og liknende 

 

§ 2-6 Definisjoner vedrørende trafikkstyring 

I denne forskrift menes med: 

a) Trafikkstyring: Midlertidig regulering av trafikken med informasjon og styrbare skilt, 

signaler og bommer 

b) Trafikkstyringssystem: Sentralt system på vegtrafikksentral for overvåkning og 

styring av trafikk og trafikkstyringsanlegg  

c) Trafikkstyringsanlegg: Installasjoner for trafikkstyring  

d) Styringsdata: Den informasjon som formidles mellom trafikkstyringsanlegg og 

vegtrafikksentral 

e) Knutepunkt: Grensesnitt mellom vegmyndighet og vegselskapet på den ene siden og 

vegtrafikksentral på den andre siden, hvor ansvaret for behandling og 

kommunikasjon av styringsdata skifter 

 

§ 2-7 Definisjoner vedrørende værdata og værstasjoner 

I denne forskrift menes med: 

a) Værstasjon: Installasjon til å registrere vær- og føreforhold, tilpasset nasjonal 

tjeneste for vegrelaterte værdata 

b) Vegrelaterte værdata: Meteorologiske måleverdier fra det offentlige vegnettet  

c) Nasjonal tjeneste for vegrelaterte værdata: Nasjonale systemer for datainnhenting, 

kvalitetssikring og formidling av data om vær og kjøreforhold 

 

§ 2-8 Definisjoner vedrørende webkamera 

I denne forskrift menes med: 

a) Webkamera: Kamera rettet mot veg og vegtrafikk, som er tilkoblet den nasjonale 

tjenesten for bilder fra webkamera  
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b) Bilder fra webkamera: Enkeltbilder og sekvenser av bilder som beskriver veg-, føre- 

og trafikkforhold, tatt i sanntid for publisering gjennom den nasjonale tjenesten 

c) Nasjonal tjeneste for bilder fra webkamera: Systemer for innhenting, bearbeiding og 

publisering av bilder på internett, samt forvaltning av webkamerainstallasjoner  

 

§ 2-9 Definisjoner vedrørende vegbilder 

I denne forskrift menes med: 

a) Vegbilder: Bilder som gir oppdatert og historisk visuell oversikt over 

sammenhengende vegstrekninger 

b) Nasjonal tjeneste for vegbilder: Systemer for innhenting, lagring og publisering av 

vegbilder på internett  

 

Kapittel 3.  Ansvarsområder og generelle bestemmelser   

§ 3-1 Nasjonale oppgaver innen vegdata og trafikkinformasjon  

Statens vegvesen har ansvar for følgende nasjonale oppgaver:  

a) Nasjonal vegdatabank inkludert digitalt, navigerbart vegnett 

b) Nasjonal tjeneste for vegtrafikkdata 

c) Vegtrafikksentral 

d) Nasjonal samordning av trafikkberedskap  

e) Nasjonalt ansvar for trafikkinformasjon 

f) Nasjonal tjeneste for vegrelaterte værdata 

g) Nasjonal tjeneste for bilder fra webkamera  

h) Tilgjengeliggjøring av dynamiske trafikkdata for offentlig veg på et felles format 

(DATEX) 

i) Nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av vegbilder 

 

§ 3-2  Særlig om vegtrafikksentral 

Statens vegvesen skal organisere en nasjonal tjeneste med vegtrafikksentral som 

overvåker trafikken, håndterer hendelser, styrer trafikken på offentlig veg og gir 

trafikkinformasjon.  

Vegtrafikksentralen skal være kontaktpunkt mot vegmyndighetene, vegselskapet, 

politi og andre nødetater samt trafikanter.  

Vegtrafikksentralen skal iverksette midlertidige trafikkreguleringer for trafikkstyring 

vedtatt av vedkommende myndighet, jf. vegtrafikkloven § 7 annet ledd. 
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 Statens vegvesen har ansvar for at vegtrafikksentralen har personell med nødvendig 

kompetanse og hensiktsmessige verktøy for utførelse av sine oppgaver. 

 

§ 3-3 Vegmyndighetene og vegselskapets ansvar 

Vegmyndighetene og vegselskapet er ansvarlig for å innhente, kvalitetssikre og 

formidle data tilpasset de nasjonale systemene i tråd med bestemmelsene i denne 

forskriften, fastsatte veiledninger og tekniske beskrivelser. 

 

§ 3-4 Økonomisk ansvar 

Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet har økonomisk ansvar for 

anskaffelse og forvaltning av egne systemer og utstyr, med mindre annet følger av 

bestemmelsene i denne forskrift. 

Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet bærer ansvaret for egne 

kostnader knyttet til bestemmelsene om samarbeid. 

Vegmyndighetene og vegselskapet skal dekke kostnader ved testing av ny teknologi 

eller metodikk for innhenting av data, samt kostnader ved tilpasning til de nasjonale 

tjenestene.  

 

Kapittel 4. Samarbeidsbestemmelser 

§ 4-1 Samarbeid 

Vegdirektoratet er ansvarlig for å organisere og lede samarbeid med 

vegmyndighetene og vegselskapet for å utarbeide tekniske beskrivelser og 

veiledningsmateriell knyttet til de nasjonale oppgavene.  

Samarbeidet skal legge til rette for utvikling, innovasjon og forutsigbarhet for 

vegmyndighetene og vegselskapet.  

Samarbeidet skal omfatte koordinering av vegmyndighetenes og vegselskapets 

ansvar og arbeid med tilgjengeliggjøring av data i henhold til ITS loven. 

Vegdirektoratet skal, etter at vegmyndighetene og vegselskapet har uttalt seg, 

fastsette tekniske beskrivelser og veiledningsmateriell samt veilede vegmyndigheter og 

vegselskapet i faglige spørsmål. 

Vegmyndighetene og vegselskapet skal delta eller være representert i dette 

samarbeidet, med mindre annet følger av bestemmelsene i denne forskrift. 
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Kapittel 5. Behandling av personopplysninger  

§ 5-1 Innhenting av personopplysninger  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan innhente 

nødvendige personopplysninger for å utføre de oppgaver som følger av kapittel 7 til 14 fra 

følgende aktører:  

a) Statens vegvesen 

b) fylkeskommunene 

c) kommunene  

d) vegselskapet 

 

§ 5-2 Behandling av personopplysninger i trafikkdata   

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle, 

herunder sammenstille og anonymisere, personopplysninger i trafikkdata for å utføre de 

oppgaver som følger av §§ 8-2 til 8-3.  

Følgende opplysninger kan behandles: 

a) et kjøretøys passeringstid og -sted,  

b) kjøretøyets fart, lengde, type og vekt,  

c) tidsluke mellom kjøretøy   

Kategorier av registrerte er trafikanter og kjøretøyeiere.  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan etter denne 

bestemmelsen behandle personopplysninger som nevnt i personvernforordningen          

artikkel 10. 

 

§ 5-3 Behandling av personopplysninger i trafikkinformasjon 

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle, 

herunder sammenstille og anonymisere, personopplysninger i trafikkinformasjon for å utføre 

de oppgaver som følger av §§ 10-2 til 10-3.   

Følgende opplysninger kan behandles: 

a) bilder og video fra kamera på veg 

b) logg av hendelser, herunder kjennemerke, kjøretøytype, farge, kontaktinformasjon til 

sjåfør og eier, stedsinformasjon og beskrivelse av hendelse 

Kategorier av registrerte er trafikanter og kjøretøyeiere. 
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Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan etter denne 

bestemmelsen behandle personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 

nr. 1 og artikkel 10, jf. vegtrafikkloven § 43b. 

 

§ 5-4 Behandling av personopplysninger i ulykkesdata 

Statens vegvesen kan for trafikksikkerhetsformål behandle, herunder sammenstille, 

personopplysninger etter § 5-3 og følgende ulykkesdata som Statens vegvesen har 

innhentet med grunnlag i vegtrafikkloven § 43b: 

a) opplysninger om alvorlighetsgrad for enkeltulykker 

b) ulykkestype 

c) ulykkessted 

d) ulykkestidspunkt 

e) vegforhold 

f) involverte enheter 

Kategorier av registrerte er trafikanter og kjøretøyeiere. 

Statens vegvesen lagrer sammenstilte ulykkesopplysninger i nasjonal vegdatabank.  

Fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan, for trafikksikkerhetsformål og 

analyser av trafikksikkerhet på eget vegnett, innhente og behandle ulykkesdata fra nasjonal 

vegdatabank. 

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan etter denne 

bestemmelsen behandle personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 

nr. 1 og artikkel 10, jf. vegtrafikkloven § 43b.  

 

§ 5-5 Behandling av personopplysninger i data om reisetid  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle, 

herunder sammenstille og anonymisere, personopplysninger i reisetidsmålinger for å utføre 

de oppgaver som følger av §§ 8-2 til 8-3.  

Følgende opplysninger kan behandles: 

a) tidspunkt for passering av målepunkter  

b) unik identifikator for kjøretøyet.  

Kategorier av registrerte er trafikanter og kjøretøyeiere.  

 

§ 5-6 Behandling av personopplysninger i vegbilder  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle, 
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herunder anonymisere, personopplysninger i vegbilder for å utføre de oppgaver som følger 

av §§ 14-2 til 14-3.  

Kategorier av registrerte er trafikanter, kjøretøyeiere og øvrig publikum.   

 

§ 5-7 Behandling av personopplysninger til utviklings- og testformål  

Statens vegvesen kan behandle personopplysninger som nevnt i §§ 5-2 til 5-6 når 

dette er nødvendig for utvikling og testing. 

Fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle personopplysninger 

som nevnt i §§ 5-2, 5-5 og 5-6 når dette er nødvendig for utvikling og testing.   

 

§ 5-8 Behandling av personopplysninger til statistikk og forskning  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet kan behandle og 

utveksle personopplysninger omtalt i denne forskriften for å utarbeide statistikk og analyser 

og til bruk i forskning, til de formål som fremgår av forskriften § 1. 

 

§ 5-9 Behandlingsansvar  

Statens vegvesen er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger 

etter dette kapittel for utførelsen av nasjonale oppgaver etter §§ 3-1 og 3-2 og ved 

utførelsen av oppgaver som vegmyndighet etter § 3-3. 

Fylkeskommunen, kommunen og vegselskapet er hver for seg behandlingsansvarlig 

for behandling av personopplysninger etter dette kapittel ved utførelsen av sine oppgaver 

etter § 3-3. 

 

§ 5-10 Ansvar for utlevering til Statens vegvesen 

Fylkeskommunen, kommunen og vegselskapet skal utlevere personopplysninger som 

er omfattet av §§ 5-2, 5-3, 5-5 og 5-6 til Statens vegvesen, i den utstrekning dette er 

nødvendig for å oppfylle kravene til levering av data etter § 3-3 og for utførelsen av de 

oppgaver som følger av kapittel 7 til 14. 

 

§ 5-11 Lagring  

Personopplysninger som behandles etter denne forskrift skal ikke lagres lenger enn 

det som er nødvendig for utførelsen av de oppgaver som følger av kapittel 7 til 14, med 

mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. 
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§ 5-12 Krav til personopplysningene og behandlingen av dem  

Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og vegselskapet skal sørge for 

tilstrekkelig personopplysningssikkerhet ved behandling av personopplysninger etter denne 

forskriften, jf. personvernforordningen artikkel 32, herunder sørge for rolle- og 

områdebasert tilgangsstyring.  

 

Kapittel 6. Informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet  

§ 6-1 Informasjonssikkerhetstiltak  

Vegmyndighetene og vegselskapet skal gjennom planlagte og systematiske tiltak 

sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av vegdata og 

vegtrafikkdata om offentlig veg som benyttes i nasjonale systemer og registre.  

Tiltak skal være i henhold til anerkjente standarder og normer, og skal ivareta 

dataenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

Vegmyndighetene og vegselskapet skal stille IT-sikkerhetskrav inkludert 

tilgangsstyring i henhold til anerkjente standarder og normer til datasystemer, registre og 

utstyr som behandler data som er omfattet av denne forskriftens virkeområde.  

Vegmyndighetene og vegselskapet skal gjennomføre jevnlige risikoanalyser for å 

påse at risikoen styres innenfor akseptable grenser av informasjonssikkerhet. 

 

§ 6-2 Sikkerhetshendelser og skade på informasjon 

Vegmyndighetene og vegselskapet skal overvåke sine datasystemer for behandling av 

vegdata og vegtrafikkdata, slik at sikkerhetshendelser oppdages, registreres og håndteres. 

Sikkerhetshendelser skal varsles øvrige vegmyndigheter og vegselskapet for 

koordinert håndtering og overvåking, samt læring.  

Vegmyndighetene og vegselskapet skal etablere tiltak for å skjerme opplysninger om 

systemenes funksjonalitet og oppbygning for å sikre konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til vegdata, vegtrafikkdata og trafikkinformasjon samt sikre datasystemenes 

robusthet 
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Kapittel 7. Nasjonal vegdatabank 

§ 7-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre at: 

a) Vegmyndighetene og vegselskapet kan forvalte sine vegnett på en effektiv måte 

b) Samfunnets behov for vegdata for riksveger, fylkesveger og kommunale veger 

ivaretas på en enhetlig og hensiktsmessig måte 

c) Myndighetene har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fastsette økonomiske rammer 

og tilskudd til vegformål 

d) Nasjonal vegdatabank kan innhente, forvalte og tilgjengeliggjøre vegdata for det 

offentlige vegnettet  

 

§ 7-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for:  

a) En nasjonal vegdatabank med tilhørende fagsystemer, verktøy og 

programmeringsgrensesnitt 

b) Innhold, struktur og formater i den nasjonale vegdatabanken, herunder 

kategorisering av data 

c) At nasjonale data om vegnettet blir registrert i nasjonal vegdatabank  

d) At vegmyndighetene og vegselskapet har tilgang til å registrere data om eget vegnett 

og hente ut data i den nasjonale vegdatabanken  

e) Å utarbeide statistikk, indikatorer og oversikter over vegnettets egenskaper og 

tilstand 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Å innhente, kvalitetssikre og formidle oppdaterte data om sitt vegnett til nasjonal 

vegdatabank, tilpasset innholdet og strukturen i den nasjonale vegdatabanken  

b) Dette gjelder særskilt for data som er nødvendig for å fastsette tillatt vekt og lengde 

på kjøretøy (veglister), samt data om fartsgrenser, restriksjoner, egenskaper og 

tilstand på vegnettet  

Felles ansvar:   

a) Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet skal varsle om avvik i 

dataleveranser og feil i systemer, og iverksette nødvendige tiltak 

 

§ 7-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1 

a) Samarbeidet om nasjonal vegdatabank skal inkludere arbeid med datakatalog og 

kategorisering av data og bidra til et godt nasjonalt datagrunnlag om vegnettet  

b) Kartverket kan inngå i samarbeidet 
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Kapittel 8. Vegtrafikkdata  

§ 8-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal: 

a) Sikre en nasjonal tjeneste for vegtrafikkdata med enhetlige og sammenliknbare data 

fra det offentlige vegnettet 

b) Sikre at vegmyndighetene og vegselskapet har tilgang til vegtrafikkdata for 

forvaltning av sine vegnett 

c) Bidra til at samfunnets og vegbrukernes behov for vegtrafikkdata ivaretas 

 

§ 8-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonalt faglig ansvar for vegtrafikkdata, som inkluderer samordning og fastsettelse 

av omfang, struktur og kvalitet for innhenting og tilgjengeliggjøring av 

vegtrafikkdata 

b) Nasjonal tjeneste for vegtrafikkdata 

c) Å gi vegmyndighetene og vegselskapet nødvendig tilgang til nasjonal tjeneste for 

vegtrafikkdata  

d) Å utarbeide statistikk og indekser for vegtrafikk  

Vegmyndighetenes og vegselskapets ansvar: 

a) Innhente, kvalitetssikre og formidle vegtrafikkdata til nasjonal tjeneste for 

vegtrafikkdata, i henhold til veiledning og tekniske beskrivelser 

b) Dokumentere kvalitet på vegtrafikkdata og sørge for at de er tilpasset den nasjonale 

tjenesten 

c) Oppdatere og formidle årsdøgntrafikk hvert år for riksveger, fylkesveger og 

kommunale veger til Statens vegvesen 

Felles ansvar: 

a) Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet skal varsle om avvik i 

dataleveranser og feil i systemer, og iverksette nødvendige tiltak 

 

§ 8-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1 

a) Samarbeidet kan omfatte anskaffelse og kontroll av utstyr, metoder og systemer 

b) Vegmyndigheter som er tilknyttet den nasjonale tjenesten for vegtrafikkdata skal 

delta eller være representert  
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Kapittel 9. Trafikkberedskap 

§ 9-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre nasjonal trafikkberedskap, for å håndtere 

uforutsette situasjoner og hendelser som har konsekvenser for trafikksikkerhet eller 

fremkommelighet.  

 

§ 9-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for: 

a) Å definere nasjonale vegkorridorer inkludert stengningslenker og omkjøringsruter 

b) Å fastsette prinsipper for beredskapsmessig kategorisering av offentlig vegnett for å 

sikre helhetlig nasjonal trafikkberedskap  

c) Å gjøre trafikkberedskapsplanene tilgjengelig for vegtrafikksentralene, politi og 

andre nødetater og aktuelle entreprenører, gjennom nasjonal vegdatabank 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Bestemme behov for trafikkberedskapsplaner utfra kategorisering av vegenes 

samfunnsmessige betydning 

b) Å utarbeide trafikkberedskapsplaner med følgende innhold: 

i. Aktuelt vegnett inndelt i stengningslenker med detaljerte omkjøringsruter  

ii. Vedtatte planer for midlertidige reguleringer med skilt, signaler og 

oppmerking  

iii. Varslings- og informasjonsrutiner 

iv. Andre nødvendige tiltak, inkludert etablering av midlertidige ferjesamband 

c) Å gjennomføre jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for 

trafikkberedskapsplaner og omkjøringsruter 

d) Å formidle trafikkberedskapsplanene til nasjonal vegdatabank og vegtrafikksentralen 

på standardisert, digitalt format 

Felles ansvar: 

a) Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for å iverksette 

beredskapsplanene samt gi trafikantene nødvendig informasjon 

 

§ 9-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

a) Samarbeidet skal omfatte kategorisering av vegnett, valg av stengningslenker og 

omkjøringsruter 

b) Vegmyndighetene og vegselskapet skal samarbeide med vegtrafikksentral, politi, 

andre nødetater og andre aktuelle aktører ved utarbeidelse av 

trafikkberedskapsplaner og ved gjennomføring og evaluering av øvelser 
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Kapittel 10. Trafikkinformasjon 

 § 10-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre trafikkinformasjon om rådende forhold på 

vegnettet, for å støtte veibrukernes transporter, trafikksikkerhet og 

forutsigbar fremkommelighet. 

 

§ 10-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonalt ansvar for å formidle oppdatert trafikkinformasjon fra det offentlige 

vegnettet 

b) Å gjøre trafikkinformasjon og dynamiske data om fremkommelighet, kjøreforhold og 

trafikk tilgjengelig for videre bruk i den nasjonale Datex-tjenesten 

c) Å sikre at det er tilgjengelig en brukervennlig basisløsning for trafikkinformasjon til 

publikum 

d) Å lagre og tilgjengeliggjøre historiske data om tilstand og hendelser på vegnettet  

e) Å gjennom vegtrafikksentralen varsle vegmyndighetene og vegselskapet om 

hendelser som påvirker trafikksikkerhet og eller framkommelighet 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Å uten unødig forsinkelse informere vegtrafikksentralen om planlagte, 

forhåndsvarslede og uforutsette situasjoner og hendelser på eget vegnett som gir 

konsekvenser for fremkommelighet eller trafikksikkerhet. 

b) Å rapportere oppstart, endringer og avslutning av planlagte hendelser på veg til 

vegtrafikksentralen. 

c) Å holde vegtrafikksentralen løpende oppdatert om status for pågående hendelse 

frem til normalsituasjon er gjenopprettet.  

d) Å rapportere informasjon og avvik for ferjetrafikk til vegtrafikksentralen 

Annet: 

a) Vedtaksmyndighet etter vegtrafikkloven § 7 annet ledd skal melde inn vedtak 

til vegtrafikksentralen om midlertidige trafikkreguleringer ved planlagte hendelser 

på vegnettet 

b) Statens vegvesen, vegmyndighetene og vegselskapet plikter å varsle hverandre 

om feil i data eller utstyr som påvirker trafikkinformasjonen, og iverksette 

nødvendige tiltak 
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§ 10-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

a) Vegmyndighetene og vegselskapet skal samarbeide med vegtrafikksentral, politi, 

andre nødetater og andre aktuelle aktører om å etablere rutiner for oppdagelse, 

verifikasjon og varsling av situasjoner og hendelser på eget vegnett 

 

Kapittel 11. Trafikkstyring  

§ 11-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal: 

a) Definere ansvar for formidling av styringsdata mellom vegmyndighetene, 

vegselskapet, og vegtrafikksentral  

b) Sikre enhetlig utforming og funksjon av trafikkstyringsanlegg på offentlig veg 

 

§ 11-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonalt ansvar for trafikkstyring på offentlig veg  

b) Nasjonalt ansvar for trafikkstyringssystem og vegtrafikksentraler 

c) Å gi vegselskapet og berørte vegmyndigheter nødvendig tilgang til 

trafikkstyringssystem på vegtrafikksentral 

d) Å gi pålegg til vegmyndighetene eller vegselskapet om nødvendige endringer av 

trafikkstyringsanlegg, dersom det er nødvendig for trafikksikkerhet eller 

fremkommelighet, etter at vegmyndigheten eller vegselskapet har fått uttale seg 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Trafikkstyringsanlegg på eget vegnett og kommunikasjon frem til knutepunkt, og at 

dette er tilpasset trafikkstyringssystem 

b) Å teste og godkjenne nyoppførte og oppgraderte trafikkstyringsanlegg, og å etablere 

et samarbeid med Statens vegvesen på et tidligst mulig stadium 

c) Å ha nødvendige systemer for håndtering av driftsalarmer på eget vegnett  

 

§ 11-3 Utforming og funksjon for trafikkstyringsanlegg 

a) Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for at trafikkstyringsanlegg utformes 

slik at de fremstår enhetlig for trafikantene, i henhold til veiledninger og tekniske 

beskrivelser 
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§ 11-4 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

a) Kommunene kan delta eller være representert i dette samarbeidet 

 

§ 11-5 Særlige bestemmelser om kostnadsfordeling 

a) Statens vegvesen dekker kostnadene for drift av trafikkstyringssystemet på 

vegtrafikksentral 

b) Vegmyndighetene og vegselskapet dekker alle øvrige kostnader tilknyttet 

trafikkstyringsanlegget og tilkoblingen mot trafikkstyringssystem i vegtrafikksentral 

 

Kapittel 12. Værdata og værstasjoner 

§ 12-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre en nasjonal tjeneste for vegrelaterte 

værdata som gir støtte til vær- og føreavhengige oppgaver på vegnettet, og er kilde til 

trafikkinformasjon og informasjonstjenester. 

Dette kapitlet omhandler innhenting, kvalitetssikring og formidling av vegrelaterte 

værdata i den nasjonale tjenesten. 

 

§ 12-2 Ansvar 

Statens vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonal tjeneste for vegrelaterte værdata og nasjonal struktur for værstasjoner  

b) At vegmyndighetene og vegselskapet i sin virksomhet har tilgang til den nasjonale 

tjenesten 

c) Formidling av vegrelaterte værdata til nasjonal Datex-tjeneste 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Innhenting og kvalitetssikring av vegrelaterte værdata og værstasjoner på eget 

vegnett, herunder teknisk dokumentasjon, og tilpassing og formidling til den 

nasjonale tjenesten 

b) At vegrelatert værdata som leveres til den nasjonale tjenesten er sammenliknbare og 

av kjent kvalitet  

c) Å drive vedlikehold og rutinemessig kontroll av utstyr for og målekvalitet på sine 

vegrelaterte værdata  
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§ 12-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

a) Samarbeidet skal omfatte nasjonal struktur for datainnhenting 

b) Vegselskapet og vegmyndigheter som er tilkoblet nasjonal tjeneste for vegrelaterte 

værdata skal delta eller være representert i dette samarbeidet  

 

Kapittel 13. Webkamera 

§ 13-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapittel skal sikre en nasjonal tjeneste for bilder fra 

webkamera, som gir publikum god informasjon om trafikk- og kjøreforhold og 

beslutningsstøtte til vær- og føreavhengige driftsoppgaver på vegnettet. 

Dette kapittelet gjelder webkamerainstallasjoner som er koblet  til den nasjonale 

tjenesten og som publiseres på internett.  

 

§ 13-2 Ansvar 

Staten vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonal tjeneste for bilder fra webkamera og nasjonal struktur for webkameraer 

b) Å sørge for at vegmyndighetene og vegselskapet har nødvendig tilgang for 

forvaltning av sine webkamerainnstallasjoner 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for: 

a) Planlegging, drift og vedlikehold av webkamerainnstallasjoner på eget vegnett, og å 

sørge for at disse er operative og tilpasset den nasjonale tjenesten for bilder fra 

webkamera 

b) At ikke personopplysninger samles inn 

 

§ 13-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

a) Samarbeidet skal omfatte nasjonal struktur for datainnhenting 

b) Vegselskapet og vegmyndigheter som har webkamerainnstallasjoner tilkoblet den 

nasjonale tjenesten skal delta eller være representert i dette samarbeidet  
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Kapittel 14. Vegbilder 

§ 14-1 Generelt 

Bestemmelsene i dette kapitlet skal: 

a) Gi vegmyndighetene og vegselskapet visuell oversikt over eget vegnett med 

tilhørende utstyr, vegtilstand og forhold langs vegen  

b) Bidra til at Statens vegvesen kan utføre myndighetsoppgaver på offentlig vegnett  

 

§ 14-2 Ansvar 

Staten vegvesen har ansvar for: 

a) Nasjonal tjeneste for vegbilder  

b) Lagring og tilgjengeliggjøring av anonymiserte bilder i den nasjonale tjenesten 

Vegmyndighetene og vegselskapet har ansvar for å sørge for at at bare anonymiserte 

bilder formidles til den nasjonale tjenesten. 

Vegmyndigheter for riks- og fylkesvegnettet skal ta bilder på sitt vegnett én gang i 

året og formidle oppdaterte vegbilder tilpasset den nasjonale tjenesten for vegbilder til 

Statens vegvesen. 

Vegmyndigheter for kommunal veg kan ta bilder på sitt vegnett én gang i året og 

formidle oppdaterte vegbilder tilpasset den nasjonale tjenesten for vegbilder til Statens 

vegvesen. 

 

§ 14-3 Særlige bestemmelser om samarbeid jfr. § 4-1  

Kommuner som sender vegbilder til den nasjonale tjenesten skal delta eller være 

representert i samarbeidet. 

 

Kapittel 15. Unntak 

§ 15-1 Unntak  

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskrift i spesielle 

tilfeller. 
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