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Regelansvarlig, METR oversetter og Sertifiserings‐ og
valideringsenhet

Lovverk, planlegging
og vedtak

Utarbeidelse av
veg‐ og
trafikkrelaterte
lover og forskrifter

Planlegge og vedta
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(digitalisering)

Omforming til
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Innsamler, distributør
og mottaker

Distribusjon

METR tolk og METR
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Bruk

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)

Forenklet bilde av hovedprosesser i forvaltning av elektroniske trafikkregler

Regelansvarlig

EU

Definisjon i ISO 24315‐1 1): Regelansvarlig er
den enheten som er ansvarlig for å utstede
regler for et jurisdiksjonsområde for et
spesifisert bruksområde
I praksis:
• De som utarbeider veg‐ og trafikkrelaterte
lover og forskrifter
• De som planlegger og vedtar trafikk‐
reguleringer

Kommuner

Andre med
vedtaks‐
myndighet
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METR Oversetter
Lover og forskrifter
§§§§

Regelansvarlig

Definisjon: den enheten som er ansvarlig for å
oversette regler definert av regulerings‐
ansvarlig til et elektronisk format for METR 1)

I praksis:

'analoge'
trafikkregler

Elektroniske
(digitale)
trafikkregler

METR oversetter
METR

Statens vegvesen kan være ansvarlig for
utvikling og drift av en 'METR‐oversetter'
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Sertifiserings‐ og
valideringsenhet
Regelansvarlig

'analoge'
trafikkregler

Definisjon: den enheten som er ansvarlig for å
sertifisere og validere (gjøre gyldig) regler som
skal oversettes eller er oversatt til et METR‐format

Sertifiserings og
valideringsenhet

'analoge'
trafikkregler

'elektroniske'
trafikkregler

METR oversetter
Sertifisert og validerte
elektroniske trafikkregler

I praksis:
En tiltrodd tredjepart

???
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Innsamler
METR oversetter

METR oversetter
METR oversetter

Definisjon: enhet som er ansvarlig for å samle
inn regler fra en eller flere oversettere og gi
dem til en eller flere distributører 1)

maskinlesbare
trafikkregler

maskinlesbare
trafikkregler

maskinlesbare
trafikkregler

Innsamler

I praksis:
Statens vegvesen kan være ansvarlig for
utvikling og drift av en 'METR‐innsamler'

aggregerte maskinlesbare
trafikkregler

Distributør
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Distributør
Innsamler
Definisjon: Enhet som er ansvarlig for å
distribuere METR reglene til METR brukere
via mottaker og METR tolk.
Enheten distributør kan deles i to
underklasser: forhåndsregistrert distributør
og midlertidig distributør.
I praksis:
Statens vegvesen kan være ansvarlig for å
distribuere maskinlesbare trafikkregler

aggregerte maskinlesbare
trafikkregler

Distributør
Forhåndsregistrert
distributør

maskinlesbare
trafikkregler

Midlertidig
distributør
aggregerte maskinlesbare
trafikkregler

Mottaker
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Mottaker
Distributør
Definisjon: Enhet som er ansvarlig for å
innhente, motta, prosessere og vedlikeholde
et lokalt lager av METR data 1)

I praksis:
Foreløpig ikke diskutert, men eksempler kan
være regionale og lokale nettnav og
kjøretøyprodusenter

aggregerte maskinlesbare
trafikkregler

Mottaker

Lokalt lager av
elektroniske
(digitale)
trafikkregler

METR
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Mottaker

METR tolk

mggregerte maskinlesbare
trafikkregler

METR tolk

Definisjon: Enhet ansvarlig for å tolke
dataene som er oversendt fra enheten
Mottaker og data fra leverandører av
tilleggsdata til et format som enheten
METR bruker kan støtte 1)

I praksis:
Foreløpig ikke diskutert, men et eksempel
kan være kjøretøysystemet som inngår som
en del av kjøretøyets IKT infrastruktur

Leverandør av
eksterne data

tolkede maskinlesbare
trafikkregler og tilleggsdata

METR bruker
Eksterne datakilder

TN‐ITS

DATEX

C‐ITS/CCAM

Transmodel TPEG

Format X
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Eksempel på METR tolk

Kjøretøysystem
Mottaker

(ITS komponent)

maskinlesbare
trafikkregler

Leverandør av
eksterne data
tilleggsdata, f.eks.
høyoppløselige kart

System for tolking
(METR tolk)

tolkede
maskinlesbare
trafikkregler og
tilleggsdata

System for automatisert kjøring
(METR‐bruker)

Teknologi for et bedre samfunn

METR bruker

METR tolk
tolkede maskinlesbare
trafikkregler og tilleggsdata

Definisjon: enhet ansvarlig for å bruke de
tolkede reglene for å oppfylle et behov. 1)
Behovet som skal oppfylles er ofte knyttet til
føreroppgavene eller tilsvarende aktiviteter,
men kan også være knyttet til
reiseplanlegging, verifisering av regler o.l.
I praksis: se underdeling av METR bruker

METR bruker

Transportrelatert METR
bruker
• en transportbruker
• en fører
• et system for
automatisert kjøring

Annen bruker av
METR data
f.eks. politi,
forsikringsselskaper,
advokater,
systemkontrollører
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Avvikshåndtering
To typer avvik
• Kjøretøyet registrerer METR regler som ikke er registrert i den lokale METR
databasen, jfr. rollen Mottaker.

• Kjøretøyet registrerer en trafikkregel (eller regulering) som ikke samsvarer
med METR regel som er overført til kjøretøyet

METR‐modellen har roller med ansvarsområder som håndterer disse to
typene avvik
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'analoge' regler
regel‐
ansvarlig

samvirke

'analoge'
regler

Sertifisering‐
og validerings‐
enhet

iverksetter

status på iverksettelse

samvirke

kontrollenhet
for avvik

Avviks‐
sammenstiller

Sammenstilte avvik

samvirke
METR
oversetter

Den norske og
foreløpige versjon
av modellen i ISO
24315‐1

verifiserte avvik

melder av
detektert regel‐
informasjon

sertifisert regel
maskinlesbare
regler

registrert avvik

detektert regelinformasjon

maskinlesbare regler

melder av
avvik

maskinlesbare regler
innsamler

maskinlesbare
regler

data‐
leverandør
mottaker

maskinlesbare
regler

Ikke‐METR
distributør

distributør

maskinlesbare
regler
leverandør av
tilleggsdata
tilleggsdata

forhånds‐
registrert
distributør

midlertidig
distributør

METR tolk

leverandør av
eksterne data

kart‐
leverandør

leverandør av
kjøretøydata

detektert
regelinformasjon
tolkede maskinlesbare
regler

detektert
regelinformasjon
METR bruker

transportrelatert
METR bruker

annen bruker
av METR data
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