
Tilsynsrapport sak 2018-10 og 2018-11

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), som skal sikre lik europeisk 

praksis når det gjelder sikkerhetsinformasjon til trafikantene.

REGELVERK

Ifølge forordningen skal offentlige vegoperatører, tjenesteytere og kringkastere som sender trafikkinformasjon, formidle 
et minimum av generell sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til sluttbrukere før de fremskaffer annen trafikkinformasjon 
som ikke er sikkerhetsrelevant. 

VURDERING

Det er positivt at Vegdirektoratet har satt i gang arbeid med 
å lukke avvik fra Vegtilsynets tidligere rapporter om oppføl-
gingen av ITS-direktivet, og at arbeidet er planlagt fullført i 
løpet av året. EUs innsats på ITS-feltet trappes opp, og da 
er det viktig at Norge er mest mulig forberedt.

Vegtilsynet opprettholder funnet fra 2017 da Vegdirektoratet 
fortsatt ikke formidler et minimum av generell sikkerhetsre-
levant trafikkinformasjon til sluttbrukere. 

Ifølge Vegdirektoratet er årsaken til avvikene ressursknapp-
het og mangel på teknisk kompetanse. 

Vegtilsynet mener dette kan ha betydning for trafikksikker-
heten og anbefaler at Vegdirektoratet prioriterer dette arbei-
det.

FUNN

Funn 1 – avvik

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

Tilsynsrapport sak 2018-10

Tilsynsrapport sak 2018-11

Samferdselsdepartementet har bedt Vegtilsynet føre tilsyn med Norsk Rikskringkasting etter 
forordning 886/2013.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør og la fram samsvarserklæring innen fristen.

Vegtilsynet har gjennomgått samsvarserklæringen fra NRK. 

NRK oppfyller ikke den kommisjonsdelegerte forordningen for artikkel 8 pkt. 1. Årsaken er 
at Statens vegvesen har et system der formidlingen av de prioriterte meldingene er inkludert 
i den normale formidlingen av trafikkinformasjon. Meldingene fra nasjonalt tilgangspunkt er 
per i dag ikke merket som prioritert melding. Først når dette er på plass, vil denne informasjo-
nen kunne prioriteres fremfor annen trafikkinformasjon. Dette fører til en følgefeil, og at NRK 
derfor ikke kan oppfylle kravet i artikkel 8 pkt. 1.


