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Sikring av arbeidsområder
Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen ivaretar trafikksikkerheten for trafikanter  

i arbeidsområdene sine. 

PROBLEMSTILLINGER

Problemstilling 1 
Er arbeidssikringen i et utvalg av Statens  
vegvesens arbeidsområder trafikksikre?

Problemstilling 2 
Har Statens vegvesen et styringssystem for  
å sikre oppfølging av eksterne tilsyn innen  
arbeidsvarsling?

Problemstilling 3 
Følger Statens vegvesen opp eksterne tilsyn 
innen arbeidsvarsling?

Problemstilling 1
• Ved vegarbeider skal det være arbeidsrom og sikkerhetssone i samsvar med krav i 

Håndbok N301
• Rekkverk skal ha styrkeklasse i samsvar med krav i Håndbok N301
• Langsgående sikring skal sikre at kjørende ikke skades ved å kjøre på utstyr, ar-

beidsredskap eller konstruksjoner, eller ved å kjøre ned i arbeidsgrop, grøft eller 
lignende.

• Det skal etableres en ordning med sikkerhetsinspeksjoner for å garantere at den 
berørte veginfrastrukturen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Problemstilling 2
Statens vegvesen skal ha system for å: 
• melde inn, behandle og vurdere årsakene til avvik som er avdekket i eksterne tilsyn, og 

for å vurdere om avvikene finnes eller kan tenkes å oppstå andre steder i organisasjo-
nen

• bestemme og gjennomføre tiltak for å hindre at avvik avdekket i eksterne tilsyn gjentar 
seg

• evaluere effekten av tiltak de gjennomfører for å lukke avvik fra eksterne tilsyn
• gjennomgå og om nødvendig oppdatere risikovurderingen for prosessene som har fått 

avvik i eksterne tilsyn

Problemstilling 3
• Statens vegvesen skal vurdere årsakene til avvik som er avdekket i eksterne tilsyn, og 

om avvikene finnes eller kan tenkes å oppstå andre steder i organisasjonen.
• Statens vegvesen skal om nødvendig identifisere og gjennomføre tiltak for å hindre at 

avvik avdekket i eksterne tilsyn gjentar seg.
• Ledelsen i Statens vegvesen skal evaluere effekten av tiltak de gjennomfører for å lukke 

avvik fra eksterne tilsyn
• Ledelsen i Statens vegvesen skal gjennomgå og om nødvendig oppdatere risiko-

vurderingen for prosessene som har fått avvik i eksterne tilsyn
• Ledelsen i Statens vegvesen skal om nødvendig oppdatere styringssystemet

KRAV FUNN

• De undersøkte arbeidsområdene i Statens vegvesen ivaretar 
ikke krav til sikkerhetssone    

• De undersøkte arbeidsområdene i Statens vegvesen ivaretar 
krav til styrkeklasse for rekkverk

• De undersøkte arbeidsområdene i Statens vegvesen ivaretar 
ikke krav til langsgående sikring 

• Statens vegvesens ordning for sikkerhetsinspeksjoner ved 
vegarbeid kan ikke garantere at veginfrastrukturen har et 
tilfredsstillende sikkerhetsnivå  

• Statens vegvesen har ikke et system for å vurdere årsaker 
til avvik som er avdekket i eksterne tilsyn og å vurdere om 
disse avvikene finnes eller kan tenkes å oppstå andre steder 
i organisasjonen.

• Statens vegvesens system for å bestemme og gjennomføre 
tiltak sikrer ikke at det gjøres en helhetlig og overordnet vur-
dering av tiltakene slik at de er egnet til å hindre gjentakelse 
i hele organisasjonen.

• Statens vegvesen har ikke et system for å evaluere effekt av 
tiltak de gjennomfører for å lukke avvik fra eksterne tilsyn. 

• Statens vegvesen har et system for å gjennomgå og om 
nødvendig oppdatere risikovurdering på overordnet nivå 
gjennom verktøyet resultatbanken

• Statens vegvesen kan ikke dokumentere at de har fulgt opp 
Vegtilsynets fire tilsyn innen arbeidsvarsling i perioden 2014-
2017 systematisk og enhetlig i tråd med krav til styringssys-
tem.


