
Tilsynsrapport sak 2019-21 og 2019-22

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. 

Tilsynspart skal legge fram identifikasjonsopplysninger for Vegtilsynet og en beskrivelse av informasjonstjenesten de yter, 
samt en samsvarserklæring om oppfyllelse av kravene fastsatt i artikkel 3-8, jf. artikkel 9 punkt 2.  

VURDERING

Statens vegvesen har levert samsvarserklæring i samsvar 
med krav. Innholdet i erklæringen samsvarer med artikkel 9 
punkt 2, og viser at de oppfyller kravene i forordningen. Ved-
legget til erklæringen gir god informasjon om det nasjonale 
tilgangspunktet og Statens vegvesens tjenester, samt videre 
planer for å øke tjeneste- og datakvalitet. 

Vegtilsynets stikkprøvekontroll viser at Statens vegvesen 
oppfyller krav i artikkel 4 og artikkel 8 punkt 1. Selv om det 
er opplyst at det gjenstår noe arbeid med å klare å levere 
gode data på kortvarig vegarbeid, viser stikkprøvekontrollen 
at for den undersøkte hendelsen oppfylles kravet og at de 
sikkerhetsrelaterte hendelsene nå er merket og mulig å pri-
oritere. Vegtilsynet har i tilsyn i 2016, 2017 og 2018 funnet 
avvik i oppfyllelsen av forordningens artikkel 8 punkt 1. Det-
te kravet er oppfylt i 2019. 

FUNN

Det var ingen funn i saken

Tilsynsrapport sak 2019-21

Tilsynsrapport sak 2019-22

Vegtilsynet skal årlig rapportere til Samferdselsdepartementet, slik at Samferdselsdeparte-
mentet kan levere rapport til EU-kommisjonen innen 1. oktober hvert år. Vegtilsynet har for 
NRK fått i oppgave å se om samsvarserklæringen deres oppfyller krav i forordningen.

Vegtilsynet varslet NRK om tilsyn 31. mai 2019.

NRK har oppgave som informasjonsleverandør (kringkaster), og har etter artikkel 9 pkt. 2 
framlagt samsvarserklæringen til Vegtilsynet.

NRK leverte samsvarserklæringen med utfyllende beskrivelse innen 13. juni 2019. Denne var 
utfylt med åpenbare feil. Vegtilsynet ba derfor om ny samsvarserklæring som ble levert 8. juli 
2019.

Vegtilsynet har gått gjennom samsvarserklæringen fra NRK.

Kravene i artikkel 3-8 er ifølge samsvarserklæringen oppfylt. Vegtilsynet har ikke gjennomført 
stikkprøvekontroll i saken.


