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Supplerende tildelingsbrev 7 - responsmiljø for håndtering av digitale 
hendelser for veisektoren og samarbeidsforum for digital sikkerhet 

Vi viser til tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2022 (og Nasjonal strategi for digital 
sikkerhet samt Statens vegvesens (SVV) brev datert 1. april 2022 om «Regulering av og 
tilsyn med digital sikkerhet i vegsektoren - Vurdering av behov – tilbakemelding»).  
 
I tilbakemeldingen kommer SVV med forslag om videre utredning av et responsmiljø for 
håndtering av digitale hendelser for veisektoren hvor i en oppstartsfase fylkeskommunene og 
Nye veier AS, OPS-selskaper mv. kan tilbys å være medlemmer. SVV har kompetanse på 
området og vil kunne planlegge for oppstart av et utredningsarbeid. 
 
Samferdselsdepartementet (SD) ser behov for å styrke evnen til å håndtere uønskede 
digitale hendelser i transportsektoren. Behovet knytter seg både til håndtering, koordinering 
og informasjonsdeling ved hendelser og til styrking av sektorens robusthet og 
virksomhetenes egenevne til å håndtere digitale angrep. Etablering av sektorvise 
responsmiljøer i transportsektoren vurderes å bidra til å dekke dette behovet.  
 
Departementet har derfor besluttet at det i løpet av 2023 skal etableres et responsmiljø for 
håndtering av digitale hendelser i veisektoren. Tilsvarende skal det etableres sektorvise 
responsmiljøer også i de øvrige transportformene slik at hele transportsektoren blir dekket. 
 
Sektorvise responsmiljøer for håndtering av digitale hendelser skal i henhold til Nasjonal 
strategi for digital sikkerhet ha departementsforankring. Vi ber SVVs innen 15. november 
2022 om å forelegge for departementet anbefalt løsning, med ev. alternativer, for 
organisering av et responsmiljø for veisektoren med plan for videre etablering.  
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Side 2 
 

Utredningen skal ta utgangspunkt i Nasjonal strategi for digital sikkerhet og i Nasjonal 
sikkerhetsmyndighets Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. Responsmiljø 
for håndtering av digitale hendelser i veisektoren skal innrettes slik at det kan bidra med 
effektiv bistand i hele krisespennet. Responsmiljøet bør utnytte allerede eksisterende 
ressurser og kompetanse i SVV og øvrige veimyndigheter og veiselskapet.   
 
SVV bes også om å ta kontakt med Jernbanedirektoratet, som har mottatt tilsvarende 
oppdrag innenfor jernbane og kollektiv, for erfaringsoverføring og samordning, spesielt 
overfor fylkeskommunale aktører, som innenfor ulike deler av sin virksomhet kan være 
aktuelle for begge responsmiljøene.  
 
I brevet av 01.04.22 skisseres et forslag om å ta sikte på å etablere et «sikkerhetsforum» for 
alle veiere som drifter ulike type veianlegg som er koblet opp mot veitrafikksentralenes 
systemer for trafikkstyring og -informasjon. Vi legger til grunn at SVV følger opp dette 
forslaget videre, og ber om at SD orienteres på egnet måte når dette forumet er etablert. 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siri Hall Arnøy 
underdirektør 
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