
METR
Elektroniske Trafikkreguleringer

Mobilitetskonferansen 23. – 24. mai 2022

Kjersti Leiren Boag, Statens vegvesen Vegdirektoratet



Bakgrunn

Det pågår en rask utvikling med digitalisering og automatisering innen 
transportsektoren. 

Digitaliseringsprosessen involverer et bredt spekter av vegmyndighetenes 
oppgaver og ansvarsområder: 
● Tjenester til brukerne 

● Planlegging, drift og vedlikehold

● Beredskap og trafikkstyring

● Samarbeid med andre myndigheter som; Politi, Toll, Helse med flere

I det langsiktige perspektivet handler det om å forberede 
seg til automatisering av transportsystemet og vegtrafikken

Kilde: NTB
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Teknologisatsingen skal bygge den digitale transportinfrastrukturen!

Nasjonal transportplan 2022–2033, Kapittel 5

✓Utvikle en digital veimodell for riksveinettet 
som er egnet for overordnede analyser

✓Forbedret transportstyring gjennom 
informasjon, overvåking av veinettet, styring 
og kontroll

✓Tilrettelegge for tjenester med bruk av 
samhandlende intelligente 
transportsystemer, samt automatisert 
kjøring»
trale installasjoner»

✓Utvikle og anvende kunstig intelligens for 
analyser, automatisert beslutningsstøtte og 
tjenester

✓Utvikling av systemer for overvåking, 
oppfølging og utvikling av 
infrastruktur gjennom kommunikasjon langs 
veien (digitalt veinett, sensorer og 
fibertilknytning..) 

✓Styrke digital sikkerhet i transportsektoren
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Behovet for elektronisk trafikkreguleringer - METR

For å kunne realisere gradvis innføring 
av automatisert kjøring på vegnettet 
trenger vi en digital maskinlesbar 
versjon av:

● Generelle trafikkregler (lover og regler)

● Trafikkreguleringer (statiske og dynamiske)

Trafikkregler-
og reguleringer

Digitalisering

Brukere

METR = Management of Electronic Traffic Regulations

Vi må utvikle et system for en effektiv og sikker 
distribusjon av elektroniske trafikkreguleringer 
- METR



Utvikling, administrasjon og distribusjon av METR

Forenklet bilde av hovedprosesser i forvaltning av elektroniske trafikkregler

Lovverk, 
planlegging og 
vedtak

Oversettelse
(digitalisering)

Kontroll og 
validering

Distribusjon Bruk

Utarbeidelse av 
veg- og 

trafikkrelaterte 
lover og forskrifter

Planlegge og vedta 
trafikk-reguleringer

Omforming til 
maskinlesbare veg- og 
trafikkrelaterte lover 

og forskrifter

Omforming til 
maskinlesbare 

trafikkreguleringer

Kontroll av:

1. ekthet og gyldighet
2. evt. konflikt med andre 

lover og forskrifter
3. evt. konflikt med andre 

trafikk-reguleringer

Sikker lagring og 
distribusjon til 
sluttbruker

Bruk av elektroniske 
trafikkregler (ETR)



● METR vil være en forutsetning 
for en gradvis automatisering av 
føreroppgaver og innføring og 
bruk av fullt automatiserte 
kjøretøy. 

● Gående, syklende og f.eks.  
micromobilitet vil ha nytte av 
METR gjennom applikasjoner  på 
egen mobiltelefon. 

Brukere av METR

● Vegholdere og entreprenører som gjennomfører tiltak på vegen vil bruke METR, f.eks. ved vegarbeid. 

● Nasjonale, regionale, lokale vegmyndigheter og politi vil være viktige aktører i et METR system.

METR



Endring av lovene (fra analoge til digitale)

● I dagens lovverk er det et krav om at ethvert kjøretøy skal ha en fører, som 
har en rekke plikter og oppgaver. 

● Automatiseringsprosessen vil medføre at føreroppgaver overtas av en 
maskin. 

● Deler av lovverket er basert på menneskelig vurdering med moral/etikk 
som basislinje (Vegtrafikklovens §1-5). Slike paragrafer kan ikke uten videre 
oversettes til styringsinstrukser for automatiske systemer på SAE nivå 3-5.

§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det 
ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig 
blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg 
ved vegen.

Vegtrafikkloven :

Bilfører



Noen utfordringer
Kjøretøyenes kamerasystem for skiltgjenkjenning

Photos: J. Harrod-Booth / K. Evensen

Nordiske vinterforhold

● Stengte veger og kolonnekjøring pga. værforhold

● Midlertidig vegstengning besluttet lokalt og på kort 
varsel. Kan ha ulike relevans for ulike kjøretøygrupper. 

● Krav om bruk av kjetting (tunge kjøretøy)



Standardisering

• Utvikling av et METR system er avhengig av internasjonal standardisering og samarbeid. 
• Norge er representert i mange grupper hvor dette diskuteres.

• SVV leder en standardiseringsgruppe hvor dette er et direkte tema:
• ISO TC204/WG19 Mobility Integration utvikler standarder for METR. 
• USDOT* har en aktiv rolle i arbeidet og vil benytte disse i sitt nasjonale arbeid med METR, og har 

allerede tatt dette inn i sin ITS arkitektur. 
• CEN TC278/WG17 Mobility Integration er en Europeisk tvillinggruppe til ISO gruppen.

Informasjon om standardiseringsarbeidet og workshops er tilgjengelig her: 
https://iso-tc204.github.io/iso24315p1/metr_overview.html

Digitalisering av 
Trafikkreguleringer (METR)

ISO TC 204 ITS
Management of Eletronic
Traffic Regulations (METR)

EU Direktiv, 
Forordninger 
og anbefalinger

USDOT* = United States Department of Transport

https://iso-tc204.github.io/iso24315p1/metr_overview.html


Oppsummering

● Digitalisering av trafikkregler er et arbeid som vil involvere store deler av Statens vegvesen, 
og også berøre mange eksterne aktører.

● Lovgivere og ulike vegmyndigheter vil dra nytte av standardisering  og automatisering av 
prosesser og prosedyrer knyttet til utvikling, forvaltning og distribusjon av elektroniske 
trafikkregler. 

● Innføring av METR vil i det lange løp kunne føre til store besparelser mht. bruken av fysiske 
skilt, trafikksignaler, vegmerking etc.

● Standardisering og internasjonalt samarbeid er helt nødvendig 

● Parallelle løp og prosjekter – gjensidig avhengighet

● Utvikling av METR trenger høyt fokus og prioritet i tiden fremover!

PKI


