
Vegtrafikksentralene – hvem vi er og hva vi gjør

VTS midt. Foto: Knut Opeide



● Om VTS
● Oppgaver
● Slik utføres oppgavene
● Ansvar og roller
● Beredskap
● Nye trafikkstyringsanlegg
● Styrende dokumenter

Agenda

VTS sør. Foto Ole Christian Leerstang



● Sentrale for ivareta trafikkberedskapen
● Statens vegvesens operative enheter 
● Fem sentraler i Norge
● Åpen 24/7/365
● Samfunnskritisk funksjon

● Sentrale oppgaver for VTS
– Overvåkning 
– Hendelseshåndtering
– Trafikkinformasjon

Om vegtrafikksentralene



Overvåker riksveger og fylkesveger 
Vi passer på helheten



Organisering



● Internt opplæringsprogram
• Lokal opplæring i rutiner og systemer 
• Trafikkoperatørstudiet i Norge over to år

med autorisasjonsprøve.

● Øving, evaluering, trening

● Krav trafikkoperatør:
• 2-3 års høgskole eller relevant erfaring
• Personlige egenskaper

– Samarbeidsevne 
– Multitasking
– Service/opptreden 
– Stressmestring 
– Proaktivitet

Autoriserte trafikkoperatører

VTS 
Grunnopplæring

Førstehjelp, 
nødtelefoni og 

stressmestring

Språk, media og 
kommunikasjon

Drift, vedlikehold, 
klima, skred og 

flom

ITS og 
Trafikkteknikk Tunnel og brann

Kompetanse



● På hver VTS
– Ledelse
– Rutiner
– Opplæring, øvelser
– Beredskapsplaner (tunnel)
– Kontakt vegeiere og andre 

samarbeidspartnere
– Teknisk drift, vedlikehold og utvikling
– Implementering av tunneler/anlegg i 

VTS sine styringssystemer

Øvrige funksjoner på VTS



● Avtaler med vegeiere og 
hovedinteressenter

● Systemeieransvar for
– Vegloggen, VTS Telefoni, trafikkmelinger

på nett, trafikkstyringssystemer (scada)
● Fag og forvaltningsansvar for

– Vegmeldingstjenesten, trafikkberedskap, 
trafikkstyringssystemer på veg, nødnett, 
trafikkoperatørstudiet

● Prosesseierskap VTS-prosessene i 
kvalitetssystemet

● Utviklingsprosjekter
– Det største er VTS 2020 (HBT)

● Prosessgrensesnitt/funksjonsbeskrivelser 
trafikkstyringsanlegg

● Felles administrative og operative 
rutiner/samordning

Felles funksjoner i avdeling Trafikkstyring og beredskap



Vårt mål er å gi trafikanter en 
forutsigbar og trygg reise

Nils Karbø, avdelingsdirektør Trafikkstyring og beredskap

Foto: Knut Opeide



Slik bidrar VTS til Statens vegvesens overordna mål



Oversikt over VTS sine oppgaver

VTS nord. Foto: Anita Lillevik



En hendelse på VTS defineres 
som «en hendelse eller 
situasjon på eller langs vegen, 
som påvirker trafikkavviklingen 
og som kan medføre 
forsinkelser eller en forhøyet 
ulykkesriskiko»

Kilde: Håndbok R611 Trafikkberedskap





Eksempel tunnelhendelse



VTS overvåker
Nøkkeltall 2019



● Overvåkning av tunneler
– Trafikkalarmer og feillarmer fra sikkerhetsutstyr
– Kamera og 

AID – automatisk hendelsesdeteksjon
– Mottak SOS-telefoner
– Bistår drift med testing

● Trafikkstyringsanlegg
– Stenging og regulering
– Omkjøringsvisning
– Feltstyring
– Nedskilting av fart

Overvåkning og trafikkstyring
Sørge for god trafikksikkerhet 

VTS øst. Foto: Åsmund Møller Johansen





Trafikkinformasjon
Enklere reisehverdag  





VTS vest. Foto Jan Arild Lunde
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