
BIL Tungbilseminar 2019

Nyheter fra Statens vegvesen



● Regionreform og omorganisering av Statens vegvesen

● Ny bilforskrift 2020

● Status for ordningen med sentralisert 
dokumentgodkjenning

Innhold



● Slutt på sams vegadministrasjon – fylkene skal administrere sine egne veier

● 1850 ansatte skal over til fylkeskommunene

● Statens vegvesen omorganiseres – fra regioner til divisjoner

Regionreform og omorganisering av Statens vegvesen

(Foto: Visuell kommunikasjon / Gaute Larsen)



● Ingrid Dahl Hovland tiltrådte som vegdirektør 1. november. 

● Ingrid Dahl Hovland er 60 år gammel og utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske 
høgskole (NTH - dagens NTNU). Før hun tiltrådte i Nye Veier, var hun administrerende 
direktør i Spenncon AS. Hun har og vært ansatt i Selvaag Gruppen og i Veidekke. Fra 1985 
til 1996 var hun prosjektansvarlig for utbyggingsprosjekter i Statens Vegvesen. 

Ny vegdirektør
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Trafikant og kjøretøy



● Ny organisasjonsmodell gir nye muligheter for økt samhandling og bedre 
likebehandling og forutsigbarhet

● Ny tjenestestruktur (?) – politisk beslutning
– Flere digitale tjenester – mindre behov for oppmøte

● Trafikksikkerhet og miljø

● Fortsatt fokus på 
– Bedre tjenester og digitalisering
– EØS-implementering og internasjonal harmonisering

• Automatisering, elektrifisering

– Mange oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Kjøretøy i ny organisasjon

Foto: Espen Andersson



Ny bilforskrift – implementering av forordning 
2018/858
● Bakgrunn og veien frem til ny forordning

● Innhold i forordningen – hva er nytt, hva er likt

● Status, forskriftsarbeid og veien videre

06.11.2019



Ny rammeforordning- fremvekst

● BAKGRUNN & UTVIKLING

● Hvordan regelverk blir til 

● Hvordan vi jobber med regelverk

● Fra direktiv 2007/46/EF.. 

● via KOM(2016)31..

● til Forordning 2018/858!

● Informasjon – Europalov?

● Samarbeid med europeiske bransjeorganisasjoner 
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Ny rammeforordning - innhold

● Innhold i forordningen - hva er nytt, hva er likt

● Tekniske krav i all hovedsak uendret

● MT – nye og strengere krav

– Minimum 5 kjøretøy skal kontrolleres årlig

– Sjekke samsvar med typegodkjenning 

– Bøter ved avvik (stor!)

● Rammene for enkeltgodkjenning 

– Nåværende art 24 = ny art 45 (nasjonal e.g.k) – viss 
handlefrihet nasjonalt

– Ny art 44 – Eu-e.g.k. – følger gitte krav

• USA-import

• Spesialkjøretøy 
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Ny bilforskrift

● Status forskriftsarbeid og veien videre

● Har vært jobbet med et par års tid

● (ulike faser, andre prioriteringer)

● Mål: lettere tilgjengelig forskrift

● Rydder og systematiserer (adm vs teknisk) -to deler!

● Integrerer løpende dispensasjoner 

● Fjerner vedlegg -> forskriftstekst/veiledning

● Forskriften «svulmer», antatt til dobbel lengde

● Blir sendt på høring før jul (tror vi)

● EU-høring – parallelt (tekniske bestemmelser, ESA)

● Oppsummering og ikrafttredelse 1/7-20
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● Takk for oppmerksomheten☺
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Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)

06.11.2019 Einride T-pod



Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)

● Omsetning:

– Totalt opprettet 5056 saker (estimert 6050)

• Gammel ordning ble kjørt parallelt med ny ordning i 
begynnelsen av året

06.11.2019

● Antall saker på vent



Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)

● Ventetid i virkedager
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Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)

På slutten av 1 halvår 2019 ble de to siste regionene 
implementert inn i ordningen. Mange nye bransjeaktører kom til. 
Behovet for veiledning ble betydelig og krevde mye ressurser.

For å få redusert antall saker på vent i vår og sommerhalvåret, 
har antall saksbehandlere som tidvis har vært knyttet til enheten  
vært høy. Dette har vært utfordrende mht. internopplæring og 
likebehandling.

Ny organisering

- Fra 01012020 er alle TS0-ere organisert i en enhet.

- Ledes av undertegnede og med Olav Lindvik som koordinator

- Saksbehandlere vil være plassert over hele landet

- Bemanning satt til 11 årsverk

- I tillegg skal det etableres et reservekorps for bruk ved 
perioder med stor pågang 
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Hvordan kan vi sammen bidra til at ordningen 
fungerer så bra som mulig

● Samhandling

– Vilje til endring

– Gjensidig respekt

– Faglig likevekt 

– Hjemmel, et godt grunnlag for en god faglig diskusjon

• Tilnærming og rammebetingelser

● Hva kan vi gjøre i lag for å nå disse forutsetningene? 

Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)

06.11.2019



Hvordan kan vi sammen bidra til at ordningen 
fungerer så bra som mulig

● Dokumentasjon av krav iht. til bilforskriften § 9

– Mulighetenes mulighet eller en svøpe? 

● Viderebygging av kjøretøyer etter innsendt søknad 

● Modifisering av EF-typegodkjent system, komponent eller 
teknisk enhet   

– Krav til opplysning om forholdet i innsendt 
dokumentasjon

● Rolleavklaring Saksbehandler / bransjeaktør

– Veiledning eller kravstiller hvor går grensen?

– Ressursbruk 

Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)
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Sentralisert dokumentgodkjenning (TS0)
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