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Kjøretøy



● Ansvar for 
– Regelverk, systemer og prosesser for godkjenning og registrering av kjøretøy
– Forvaltning av kjøretøyparken (kjøretøyregisteret)
– Godkjenningsmyndighet for kjøretøy i Norge
– Fagorgan kjøretøy – trafikksikkerhet, klima og miljø
– Ulykkesundersøkelser – prosess og operativt ansvar
– Operativt ansvar for utekontroll av lette kjøretøy

TK Kjøretøy

Bidra til oppfylling av Norges 
klima- og miljømål

Mer for pengene
Effektiv bruk av 

ny teknologi.
Nullvisjon for drepte 

og hardt skadde i trafikken.
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En enklere reisehverdag 
og økt konkurranseevne 

for næringslivet.

Et effektivt, miljøvennlig og trygt 
transportsystem



Kjøretøyavdelingen

Noen resultater:

Noen resultater fra 2021:

● 91 972 godkjenninger

● 151 055 kontroller av hjelm- og beltebruk

● 17 450 lettbilkontroller
– 49 % mangellapper

● 58 391 telefoner på teknisk svartjeneste



● Gjennomført revisjon (PwC) og verdistrømsanalyse

● Tiltak for forbedring

– Bemannings- og organisatoriske tiltak

• Økt permanent bemanning (2 ÅV overført fra øvrig virksomhet)

• Reservekorps – 13 saksbehandlere settes inn ved behov

• Opprettet organisatorisk enhet, ansatt leder (begynner i august)

• Andre organisatoriske grep (omrokkering, styrke svake ledd, samhandling)

– Tekniske løsninger og IT

• Fagside på vegvesen.no lansert

• System for innsending – bedre struktur på innsendt dokumentasjon

• Veiledning for struktur

– Opplæring, veiledning og ansvarliggjøring

• Etterutdanning saksbehandlere (deles med bransjen)

• Veiledningsdokument

• Mer bruk av negative vedtak

– Kvalitetskontroll

Sentralisert dokumentgodkjenning



● Hva er eCoC?
Harmoniserte EU/EØS løsning for eCoC. Innføres som krav fra 2026.
– For å beholde den effektive prosessen med samsvarserklæring og førstegangsregistrering av kjøretøy som vi har 

hatt i Norge fra august 2001, innfører vi løsningen for alle kjøretøytyper selv om EUs krav kun omfatter M, N og 
O kjøretøy i første omgang.

● Hvorfor eCoC?
Informasjonen om det enkelte kjøretøy fra fabrikantens elektroniske CoC, overføres direkte til vårt 
register uten behov for bearbeiding eller transformering.
– En sentral oppgave i Statens vegvesen sitt samfunnsoppdrag, er å føre register over alle registreringspliktige 

kjøretøy i Norge. Informasjon fra dette registeret benyttes av mange samfunnsaktører, og er faktagrunnlag for 
viktig utredningsarbeid og strategiske valg. Kvaliteten på informasjonen fra dette registeret er derfor svært 
viktig, noe overgangen til eCoC bidrar sterkt til å forbedre. 

● Hva er tjenesten?
Importør sender inn melding om preregistrering av kjøretøy inkludert eCoC i XML-format som 
definert av IVI-formatet (Initial Vehicle Information), gjennom et API. 
– Innsender får tilbakemelding på fra tjenesten, positiv tilbakemelding vil si at kjøretøyet er registrert i vår 

kjøretøydatabase. Ved negativ tilbakemelding vil de gis feilmeldinger for datafelter som er påkrevet. Begge 
typer tilbakemeldinger vil kunne inneholde varsler på datafelter som der er ønsket innhold i.

● Validering
Forretningsreglene for tekniske data som brukes til validering av eCoC er de samme brukes for 
enkeltgodkjenninger. 
– Valideringsfeil er oppdelt i to typer:

FEIL: Manglende eller feil data i et påkrevet datafelt. Samsvarserklæring opprettes ikke.
ADVARSEL: Manglende eller feil data i et felt som ikke er påkrevet men ønskelig at er utfylt. Samsvarserklæring 
opprettes.

– Det planlegges å øke valideringen i framtiden ved hjelp av sentrale registre

eCOC – fremtiden for typegodkjente kjøretøy



● Hvem kan benytte tjenesten?
Tjenesten er tilgjengelig for norske kjøretøyimportører / fabrikanter med norsk 
organisasjonsnummer som importerer eller produserer kjøretøy som skal 
førstegangsregistreres i Norge. 
– Tjenesten legger til rette for importører og deres forhandlere å enkelt, raskt og sikkert kunne gjennomføre 

førstegangsregistrering.

● Hvor langt har Statens vegvesen kommet?
Løsningen har vært i produksjon i over ett år.
– 11 importører/fabrikanter benytter ny løsning, helt eller delvis.
– Ca. 25 importører/fabrikanter som nå utvikler og tester mot ny løsning.

Bransjen selv mener at de skal være klare og på ny løsning i løpet av året 2022.

● Hvor finnes informasjon om ny løsning?
Du finner informasjon på API eCoC (vegvesen.no)

– Her er all informasjon som trengs for å starte utvikling mot ny løsning.

eCOC

https://autosys-kjoretoy-api.atlas.vegvesen.no/api-ui/index-ecoc.html


Figur: Antall elektriske kjøretøy i 2021 og i 2030 dersom vi når salgsmålene i NTP

Oppdrag til Statens vegvesen og Miljødirektoratet om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur i Norge 



Forslag til ladeinfrastruktur

• Nasjonal offentlig lading øker i tråd med elbilflåten

➢ 1 kW per elbil

➢ 0.66 kW per plug-in hybrid

➢ Lette kjøretøy: Max 60 km mellom 150 kW ladere langs
TEN-T core i 2025 og TEN-T comprehensive I 2030

➢ For tungbiler: Max 60 km mellom 350 kW ladere langs
TEN-T core i 2025 og TEN-T comprehensive I 2030 

➢ For tungbil: Alle “safe and secure” parkeringer har minst en 100 kW lader innen 2030

➢ For tungbil: Alle “urban nodes” har 150 kW lader til alle tungbilparkeringer innen 2025



NOBIL: Ladestasjoner for lette kjøretøy
Antall hurtigladere: 4 133
● CCS, åpne: 2953 (150 kW+: 1185)

● Tesla: 1184 (150 kW+: 1085)

● Antall ladestasjoner: 725
● Hurtiglader/ladestasjon: 5,7

Antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner for ellastebiler: 0

Kommuner uten hurtigladere: 73 (okt. 2021)

Hurtiglader = ladepunkt DC 50 kW+
Ladestasjon = sted med hurtigladere

Dagens elkjøretøy og ladeinfrastruktur

Oppdrag til Statens vegvesen og Miljødirektoratet om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur i Norge 



Annonserte nye ladestasjoner (Kilde: Enova)
Dagens ladeinfrastruktur

Oppdrag til Statens vegvesen og Miljødirektoratet om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur i Norge

Fordeling av ladestasjoner i Norge. 



På en tenkt døgnhvileplass…

● Mandat fra SD: «Tilrettelegge for lading» = trekkerør når vi bygger/renoverer
● EU forpliktelser/AFIR på døgnhvileplasser?
● «Rettferdighet» og forventninger?

– Ladeoperatører/Biogasselger/Hydrogenselger
– Døgnhvileplass-driftere
– Brukere
– Omkringliggende bensinstasjoner/ladeoperatører (100 m - 1 km – 10 km – 100 km)
– Offentlige skal ikke drive business på lading (det gjør vi heller ikke på hamburger og 

brus)
men vil påvirke omkringliggende aktører (som i dag)

● Jus
– «Areal-typer»
• Egen-eid grunn
• Ekspropriert
• Leid grunn
• Avtale om drift av døgnhvileplass

– Kontraktstyper og kontraktslengder (case by case eller redesigne kontraktsform?)
– Konkurranselover

● Kanskje noen svar kommer i ladestrategien…?
● SVV: Arbeidet organiseres nå
● «Ikke bruk for en døgnhvileplass uten lading i 2050» - Må i gang for å lære!




