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Etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon 
etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013 (ITS) 
Vegtilsynet har fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning 886/2013 av 15. mai 2013 (EU). 

Denne er en utfyllelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU (ITS-direktivet).

Vegtilsynet skal levere rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. oktober hvert år. 

REGELVERK

Under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 (ITS-direktivet) om en ramme for innføring av 
intelligente transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportreformer, ble kommisjonsdelegert forord-
ning nr. 886/2013 om utfylling av direktiv 2010/40/EU med hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri framskaffelse av 
et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon for brukerne, vedtatt. 

Forordning nr. 886/2013 setter nærmere krav til veioperatører som sender trafikkinformasjon. Kravene til veioperatørene går frem 
av forordningen artikkel 3-8. Operatørene skal framlegge identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en nærmere beskrivelse 
av informasjonstjenesten de yter, samt en erklæring, inkludert samsvarsvurdering, om oppfyllelse av kravene fastsatt i nevnte 
artikler.

Kort oppsummert skal egenerklæringene dekke både datainnsamling, utvalgt vegnett, nasjonalt tilknytningspunkt, dataformat 
og metoder for informasjonsformidling. 

VURDERING

Vegdirektoratet har utført mye arbeid, teknisk tilrettelegging og de fleste av kravene i forordningen er implementert. 
Alle punktene i artikkel 3-7 og 8 pkt. 2 -8 pkt. 3 er oppfylt.

Gjennom stikkprøvekontroll kom det frem at forordningen ikke er implementert hos VTS, da oppdaterte rutiner og 
opp læring av operatører ikke er på plass. Dette skyldes at Vegdirektoratet ved Veg- og transportavdelingen har 
mangel på ressurser og således ikke har hatt kapasitet til å revidere instruks for VTS, revidere håndbok for Vegmeld-
ingstjenesten, samt å lære opp operatører. Dette er også informert om i “Samsvarsrapport 2016” fra Vegdirektoratet.

Den siste delen av forordningen, utsendelse av fem prioriterte meldingskategorier, er ikke implementert hos VTS (ar-

tikkel 8 pkt. 1). Selv om dette totalt sett utgjør en liten del av forordningen, mener Vegtilsynet at den er helt sentral i 
hvorvidt trafikkinformasjonen når sluttbrukerne. 

Strekningen mellom E6 Vinterbro – Svinesund mangler noe instrumentering. Vegtilsynet vurderer utfra informasjon fra 
Vegdirektoratet at de oppfyller krav, men at det likevel bør suppleres med flere kamera og reisetidsmålinger på en så 
viktig strekning.

Vegtilsynet mener derfor at vegnettet mellom E18 Sandvika og E6 Svinesund ikke oppfyller kravene om minimum 
oppfyllelse av generell sikkerhetsrelevant informasjon til brukerne.

FUNN

Funn 1 – avvik

Vegdirektoratet formidler ikke et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til slutt-
brukere. 


