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Tilrådning m.m.
Fylkeskommunen er vegmyndighet med ansvar for fylkesvegene. Det omfatter ansvar for kommunikasjon
både internt i fylkeskommunen og eksternt mot Storting, regjering, departementer, kommuner, andre
samhandlingsparter, media og andre.
Den sams vegadministrasjonen i Statens vegvesens (regionvegsjefen) er vegadministrasjon for og hører under
fylkeskommunen i fylkesvegsaker og under Vegdirektoratet i riksvegsaker og andre statlige saker. Med noen
unntak fastsatt i lov og forskrift opptrer sams vegadministrasjon på vegne av fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
Ordningen med sams vegadministrasjon kan gi en del utfordringer i det daglige arbeidet med kommunikasjon
om fylkesveg. Basert på felles utredning av 20.10.2010, kommentarer fra fylkeskommuner og behandling i
Statens vegvesen, har kontaktutvalget fått utarbedet forslag til maler til bruk på brevark, i annonser m.m.
Det er også laget forslag til tekster til i bruk i rammeavtalene, som avklarer rammer og retningslinjer for
kommunikasjonsarbeidet.
Det understrekes at maler og prinsipper er veiledende og at det er den enkelte fylkeskommune og regionvegsjef
som avtaler maler for den enkelte fylkeskommune.
I arbeidet med maler m.m. er det tatt utgangspunkt i:
• Publikum må få ensartet og korrekt informasjon og enkelt vite hvem de skal henvende seg til.
• Fylkeskommunen må synliggjøres godt som vegeier.
• Den visuelle profilen bør være mest mulig lik uavhengig av fylke.
• Informasjon og svar på spørsmål av politisk art knyttet til fylkesveg gis av fylkeskommunen. Eksempelvis
informasjon/spørsmål knyttet til regional plan, langtidsplan, handlingsprogram og budsjett for fylkesveg.
• Informasjon og svar på spørsmål om veg- og vegtrafikk knyttet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold,
beredskap og forvaltning gis som hovedregel av vegadministrasjonen.
Kontaktutvalget tilrår at etterfølgende designmaler brukes når sams vegadministrasjon utfører arbeid for
fylkeskommunene i fylkesvegsaker. Videre tilrås at innholdet i tekstforslaget følges opp i rammeavtalene eller
tilsvarende avtaler.
Bestilling av de forskjellige produktene ut i fra malene rettes til Grafisk senter i Statens vegvesen,
grafisk.senter@vegvesen.no eller pr. telefon 51 91 12 22.

Oslo, 19.09.2011

Rolf Helge Grønås
Fylkesrådmann
Telemark

Harald Horne
Fylkesrådmann
Akershus

Gunnar Eiterjord
Samferdselssjef
Rogaland

Torbjørn Naimak
Regionvegsjef, Region nord
Statens vegvesen

Lars Aksnes
Fungerende vegdirektør
Statens vegvesen
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Forslag til tekster til bruk i rammeavtale
Generelt
Kommunikasjonen om vegsektoren skal oppleves som enhetlig og samordnet, selv om de ulike vegene har
forskjellige eiere.
Fylkeskommunens eierskap og ansvar for fylkesveg skal synliggjøres i kontakt med brukere, publikum og media
ved kommunikasjon om fylkesveg. Statens vegvesen som sams vegadministrasjon bistår med faglige grunnlag
og operativ oppfølging. Statens vegvesen skal bidra til at fylkeskommunen framstår som en tydelig regional
utviklingsaktør gjennom sitt eierskap til fylkesveg.
Fylkeskommunen står for kommunikasjon i spørsmål av politisk og strategisk karakter. Statens vegvesen står
normalt for kommunikasjon i spørsmål av faglig og operativ art knyttet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold
og forvaltning. Det forutsettes god dialog med fylkeskommunen også i faglige og operative spørsmål.
Begge parter har ansvar for gjensidig informasjon og samarbeid knyttet til forhold som har betydning for
kommunikasjon om fylkesvegsaker ut fra retningslinjene nedenfor.

Retningslinjer for kommunikasjon
A. Roller m.m.
√ F or alt kommunikasjonsarbeid knyttet til fylkesvegene (unntatt ved beredskap/kriser) gjelder linjeprinsippet.
Det innebærer at kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Den som har saksansvaret har også et ansvar
for å initiere informasjonstiltak og medieutspill, og involvere partene i dette arbeidet.
√ I forhold til ekstern kontakt/mediekontakt betyr dette at ledere og mellomledere i Statens vegvesen kan uttale
seg på sine fag- og beslutningsområder. Fagpersoner kan uttale seg om spørsmål på eget fagfelt der de er gitt
anledning til dette av sin leder.
√ Spørsmål som gjelder fylkeskommunens politikk og overordnede mål og ansvar for fylkesvegene – herunder
strategi- og policyspørsmål, budsjett-/ prioriteringssaker eller polemikk med politisk myndighet – skal
håndteres av fylkeskommunen. Det vil normalt være politisk ledelse, eller den de har delegert oppgaven til
som fronter slike saker i media, og som gir kommentarer og uttalelser i det offentlige rom.
√ I rettstvister hvor fylkeskommunen som vegeier er part, skal alle spørsmål rettes til fylkeskommunen for de
forhold som gjelder fylkesveg. Statens vegvesen bidrar med fakta og fagkunnskap til vegeier i tilknytning til
saken.
√ Det skal være løpende dialog og gjensidig varsling om enkeltsaker som kan få medieoppmerksomhet.
Gjennom dialog avklareres håndtering av saker som ligger mellom politikk og fag, eller som kan være av
problematisk karakter. Terskelen for kontakt/varsling skal være lav.
√ For beredskap/krisehåndtering knyttet til fylkesveg eller anlegg på fylkesveg, gjelder egne regler for
kommunikasjon, se nedenfor.

B. Praktisk gjennomføring
√ S tatens vegvesen skal bistå fylkeskommunen med kommunikasjonsfaglige ressurser knyttet til
kommunikasjonsoppgaver i fylkesvegsaker. Det forutsettes at dette gjøres i dialog med fylkeskommunen.
√ Statens vegvesens grafiske profil skal ligge i bunnen for kommunikasjon. Det er avgjørende at brukere og
publikum vet hvem som gir informasjonen og hvor de skal henvende seg vedrørende saker om fylkesveg.
Det er derfor viktig at de visuelle virkemidlene gjennomføres konsekvent, slik at de blir tydelige og
gjenkjennbare for publikum og andre som mottar informasjon.
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Det innebærer/forutsetter:
• Oppgaver på fylkesveger som Statens vegvesen har i oppgave å følge opp, profileres i Statens vegvesens grafiske
profil, men med tydelig merking av fylkeskommunen som vegeier og ansvarlig.
• Fylkeskommunenes logoer innarbeides i profilen, sammen med teksten:
NN fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir
politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og
vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
Det foreslås at logoene likestilles: logo for Statens vegvesen plasseres til venstre og fylkeskommunenes logo til høyre.
Når det ikke er mulig å likestille logoene, primært av plasshensyn, plasseres logoen til Statens vegvesen først.
• D
 et forutsettes god dialog om utformingen av informasjonsmateriellet. Materiell knyttet til større planlagte tiltak skal
godkjennes av fylkeskommunene på forhånd.
• A
 ll informasjon om utbyggingsprosjekter, herunder skilt inne på byggeplassen, skal være tydelig merket med hvem
som er vegeier. Det skal brukes formuleringer av typen Statens vegvesen gjennomfører utbyggingen på vegne av NN
fylkeskommune.
• Det er utarbeidet nye grafiske maler, basert på Statens vegvesens profil, til bruk i kommunikasjonen rundt fylkesvegene.
√ D
 et innføres en standardisert utforming av informasjon om store utbyggingsprosjekter på fylkesveg på nettsidene
til Statens vegvesen. Sidene skal utstyres med fylkeskommunens logo, samt lenker til fylkeskommunens nettside og
politiske styringsdokumenter knyttet til aktuelt prosjekt.
√ F ylkeskommunen skal, i samarbeid med Statens vegvesen, presentere alle nye prosjekter og andre store tiltak på
fylkesvegene overfor media og andre eksterne aktører.
√ F ylkesordfører/fylkesrådsleder, eller andre delegert av vedkommende, forestår vegåpning på fylkesveg eller anlegg
tilknyttet disse. Statens vegvesen bistår med tilrettelegging.
√ Statens vegvesen skal håndtere drifts- og vedlikeholdsspørsmål fra publikum.

Kommunikasjon ved beredskap/krisehåndtering
Ved håndtering av beredskap og kriser knyttet til fylkesveg eller anlegg på fylkesveg, skal Statens vegvesens system for
kommunikasjon i slike situasjoner benyttes.
NN hos Statens vegvesen er ansvarlig for varsling av kontaktperson NN i fylkeskommunen. Det skal oppnevnes
varapersoner både hos Statens vegvesen og fylkeskommunen. Terskelen for varsling skal være lav, og det forutsettes en
tett og løpende dialog ved opprettelse av krisestab og gjennom selve krisen.
All kommunikasjon mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen i forbindelse med kriser skal gå gjennom kriseleder i
Statens vegvesen og fylkeskommunens kontaktperson.
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Kommunikasjon for fylkesvegområdet

DesignmalER
Videre følger eksempler på designmaler for brevark, pressemeldinger, annonser,
nærinformasjon/flyers, byggeplasskilt, samt vegprosjekter under vegvesen.no
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Designmal for BREVARK 								

Kari Nordmann
Adresse 00 A
0000 Poststed

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr.:
«Navn»
«Telefonnr»

Vår referanse:
«Saksnr»
«Dokumenter»

Deres referanse:

Vår dato

Nytt vegprosjekt i fylkeskommunen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie, nulla ac imperdiet
scelerisque, eros odio porttitor ligula, a ultricies metus risus nec ante. Nullam odio mi, ullamcorper quis ultricies at, bibendum a sapien. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Nunc quam nunc, pellentesque nec porta non, laoreet
a sapien. Suspendisse porta magna eu felis porta vel hendrerit metus facilisis. Aenean eu eros
magna, a dapibus nisi. Nullam in risus mauris.
Fusce condimentum congue euismod
Mauris nec elit non sapien varius bibendum eget in felis. Nullam eu scelerisque nisi. Donec
non sapien leo. Maecenas nisl augue, molestie in posuere quis, tristique quis justo. Ut bibendum orci nec ante auctor in fermentum nibh aliquam. Curabitur sagittis risus dolor, nec
imperdiet dui. Aenean eu ullamcorper neque.
Maecenas porta orci ut velit fermentum ut dignissim augue:
• Aenean eu eros magna, a dapibus nisi.
• Aenean eu eros magna, a dapibus nisi.
Kontaktperson:
Seksjonssjef Navn Navnesen, telefon 00 00 00 00

Nordland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og
gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og
vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Brevarkets første side har sidestilte logoer for Statens vegvesen og fylkeskommunen. Det kan brukes både farge- og
sort-hvit strekversjon av logoer. Brevarket bør fortrykkes slik at man er sikret god og lik gjengivelse. Nederst på brevarket
er det tatt inn en generell tekst for å beskrive roller. Teksten er satt i en lysere valør enn brevteksten (70-80 % sort).
Hovedteksten bør være satt i Times New Roman, mens tittel bør settes i Humanist black/bold, alternativt Verdana bold.
Informasjonsteksten i bunn bør være i Humanist Light Condensed, alternativt Verdana.
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Designmal for PRESSEMELDING							

Pressemelding
Telefon: 00 00 00 00
Faks: 00 00 00 00
Vår dato: 00.00.2011
Vår referanse: Navn Navnesen

Nytt vegprosjekt i fylkeskommunen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie, nulla ac imperdiet
scelerisque, eros odio porttitor ligula, a ultricies metus risus nec ante. Nullam odio mi, ullamcorper quis ultricies at, bibendum a sapien. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Nunc quam nunc, pellentesque nec porta non, laoreet
a sapien. Suspendisse porta magna eu felis porta vel hendrerit metus facilisis. Aenean eu eros
magna, a dapibus nisi. Nullam in risus mauris.
Fusce condimentum congue euismod
Mauris nec elit non sapien varius bibendum eget in felis. Nullam eu scelerisque nisi. Donec
non sapien leo. Maecenas nisl augue, molestie in posuere quis, tristique quis justo. Ut bibendum orci nec ante auctor in fermentum nibh aliquam. Curabitur sagittis risus dolor, nec
imperdiet dui. Aenean eu ullamcorper neque.
Maecenas porta orci ut velit fermentum ut dignissim augue:
• Aenean eu eros magna, a dapibus nisi.
• Aenean eu eros magna, a dapibus nisi.
Kontaktperson:
Seksjonssjef Navn Navnesen, telefon 00 00 00 00

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og
gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og
vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Malen for pressemeldinger følger malen for brevark, men her bør benyttes monokrom/sort-hvit strekversjon
i etatsmerket og fylkesvåpen. Også her er undertekst som beskriver roller.
Hovedteksten bør settes i Times New Roman, mens tittel bør settes i Frutiger/Humanist black/bold,
alternativt Verdana bold.
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Designmal for ANNONSER
Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som
skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er
Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på
vegne av fylkeskommunen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres
hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger,
bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av
fylkeskommunen.

Varsel om oppstart av
reguleringsplan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie, nulla ac imperdiet scelerisque, eros odio porttitor ligula,
a ultricies metus risus nec ante.
Nullam odio mi, ullam.
Fusce condimentum congue euismod. Mauris nec elit non sapien
varius bibendum eget in felis.
Nullam eu scelerisque nisi. Donec
non sapien leo.

Varsel om oppstart
av reguleringsplan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie, nulla
ac imperdiet scelerisque, eros odio
porttitor ligula, a ultricies me
Fusce condimentum congue euismod.
Mauris nec elit non sapien varius
bibendum eget in felis. Nullam eu scelerisque nisi. Donec non sapien leo.
Maecenas porta orci ut velit fermentum ut dignissim augue:
• Aenean eu eros magna
• Nullam odio mi, ullam
Spørsmål rettes til:
Navn Navnesen,
telefon 00 00 00 00
navn.navnesen@vegvesen.no

For ytterligere informasjon:
ntfk.no eller vegvesen.no

Maecenas porta orci ut velit fermentum ut dignissim augue:
• Aenean eu eros magna
• Nullam odio mi, ullam
Spørsmål rettes til:
Navn Navnesen,
telefon 00 00 00 00
navn.navnesen@vegvesen.no

For ytterligere informasjon: ntfk.no eller vegvesen.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter
som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene.
Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Varsel om oppstart av reguleringsplan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae. Nunc quam nunc,
pellentesque nec porta non. Fusce condimentum congue euismod.
Nullam eu scelerisque nisi. Donec non
sapien leo. ue, eros odio porttitor ligula,
a ultricies metus risus nec ante. Nullam
odio mi, ullam. Condimentum congue
euismod.

Maecenas porta orci ut velit fermentum
• Aenean eu eros magna
• Nullam odio mi, ullam
Spørsmål rettes til:
Navn Navnesen,
telefon 00 00 00 00
navn.navnesen@vegvesen.no

For ytterligere informasjon:
ntfk.no eller vegvesen.no

Annonsene bør følge en fast mal. De leses av mange på tvers av fylkene og er ofte den viktigste kommunikasjonskanalen til allmennheten. Innholdet i annonsene vil som regel være kunngjøringer om vegplanlegging, vegbygging eller
meldinger om stengning og lignende.
Annonsemalene finnes i tre utgaver: én-, to- og trespalter. I to- og trespaltersannonsene skal teksten gå over to spalter,
mens i trespalterannonsen skal teksten gå over tre spalter, og hvor eventuell grafikk/bilder settes inn på viste eksempler.
Fylkesnavnet og fylkesvåpenet står øverst eller venstrestilt. En generell tekst om roller og ansvarsfordeling skal alltid
være med. Avsenderidentiteten bør inneholde henvisning både til fylkeskommunens og Statens vegvesens nettsider.
Infotekst i topp bør settes i Frutiger Condensed 10 pt, titler i Frutiger Bold mellom 10-15 pt avhengig av lengde,
hovedteksten bør være satt i Frutiger Regular. Nettadresser skal utheves i Black.
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Designmal for NÆRINFORMASJON/FLYERS	

I veg- og utbyggingsprosjekter er det ofte nødvendig å gi informasjon utover det som foreligger på nettsider
eller i annonser. Slik nærinformasjon kan inneholde detaljer om lokale forhold eller gi en utvidet bakgrunn
for selve prosjektet.
For dem som blir berørt av en utbygging kan slik informasjon være av stor betydning. Tidsplaner, historiske
fakta, bakgrunnsdata, de ferdige løsningene, midlertidig kjøremønster og andre opplysninger kan inngå i
nærinformasjonen. Avsenderidentiteten bør gis slik eksemplene viser. Hvem som står bak tiltaket og hvem
publikum kan henvende seg til må alltid fremkomme tydelig.
En generell tekst om roller og ansvarsdeling bør alltid være med.
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Designmal for BYGGEPLASSKILT

Statens vegvesen
bygger for Hedmark
fylkeskommune

Statens vegvesen bygger
for Hedmark fylkeskommune

I mange tilfeller er det aktuelt å sette opp skilt som orienterer om byggeprosjektet på eller ved en byggeplass.
Dette skiltet brukes kun inne på byggeplassen, ikke langs med eller ut mot trafikkert veg.
Skilt nr. 560 skal brukes ved offentlig veg. Det er viktig at skiltreglene følges.
Skiltene som her er vist bygger på Statens vegvesens designprogram når det gjelder farger. De er bygget opp med
lameller, noe som gjør at man kan legge til eller trekke fra informasjon etter behov. Prosjekteier og ansvarlige
markeres på den øverste del av skiltet, mens entreprenører, konsulenter m.m står oppført på lamellene under.
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Designmal for VEGPROSJEKTER PÅ VEGVESEN.NO

Vegprosjektene følger en fast mal. Alle vegprosjekter over ca. 50 mill. kroner blir presentert på vegvesen.no.
Presentasjonen av vegprosjektet inneholder beskrivelse av prosjektet, fakta, planer, illustrasjoner,
kontaktinformasjon både for fylkeskommunen og Statens vegvesen, nyheter m.m. Nettsiden som her i viste
eksempel på, synliggjør fylkeskommunen som eier både med visning av fylkesvåpen og med tekst.
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Bestillinger av alle produkter gjøres til Grafisk senter i Statens vegvesen: grafisk.senter@vegvesen.no eller pr. telefon 51 91 12 22
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