
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Berit 
Stavseth 
22 24 81 78 

Nedlegging av Sunndalsøra trafikkstasjon - uttalelse 

Vi viser til brev av 28. juni i år om tjenestetilbud ved Sunndalsøra trafikkstasjon. 

 

Statens vegvesen leverte 20. mai sitt forslag til ny tjenestemodell- og struktur for førerkort- 

og kjøretøytjenester. 

 

Brukerne sine behov, gode og robuste arbeidsmarkeder i hele landet, kostnadseffektivitet og 

kvalitet i tjenestene er vesentlige hensyn som skal ivaretas i denne sammenheng. For å sikre 

at tilbudet til brukerne er best mulig er det viktig å gjøre grundige vurderinger av 

konsekvensene for innbyggerne. Videre arbeid for digitalisering og ikke minst muligheter for 

kompenserende tiltak ved for eksempel ambulerende tilbud er vesentlig i denne 

sammenheng.  

 

Særlig for tjenester som krever fysisk oppmøte på et tjenestested er det viktig at innbyggerne 

sine behov blir tatt hensyn til på en god måte gjennom et landsdekkende godt tilbud. Før det 

blir tatt noen endelig beslutning om ny tjenestestruktur har samferdselsministeren derfor gitt 

Statens vegvesen i oppdrag å gjøre ytterligere vurderinger av avbøtende tiltak i områder der 

det blir lang reisevei. Statens vegvesen skal bl.a. vurdere: 

 Økt bruk av ambulerende tilbud ved praktisk førerprøve ved lang reisevei 

 Samordning med andre offentlige myndigheter for teoriprøveavvikling 

 Struktur opp mot dagens opplæringssteder for tungbilopplæring i videregående skole 

 Alternative løsninger for å oppfylle krav om avsperret område for praktisk førerprøve 
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Side 2 
 

Statens vegvesen har frist for å levere på tilleggsoppdraget 1. november i år. Dette arbeidet 

vil danne grunnlag for videre vurderinger og beslutning om hvordan trafikant- og 

kjøretøyområdet skal struktureres fremover.  

 

Med hilsen 

 

 

Lasse Lager (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anne Berit Stavseth 

underdirektør 
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