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System for oppfølging av avvik på rekkverk
På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, ville Vegtilsynet undersøke om, Vegdirek-

toratet har og bruker et effektivt og tilstrekkelig styringssystem som håndterer oppfølging av avvik; læring og kommunikas-

jon; risikovurdering, og oppfølging av entreprenører, når det gjelder drift og vedlikehold av rekkverk.

 
PROBLEMSTILLINGER

Har Statens vegvesen et tilstrekkelig styringssystem relat-
ert til rapportering av avvik og gjennomføring av korriger-
ende tiltak knyttet til rekkverk?

Sikrer Statens vegvesen erfaringsoverføring ut i organis-
asjonen?

Gjennomfører Vegdirektoratet risiko vurdering i tråd med 
styringssystemet, og fanger Vegdirektoratet opp risikofor-
hold basert på faktiske mangler og hendelser, knyttet til 
drift og vedlikehold av rekkverk?

Følger Statens vegvesen opp at entreprenører har et styr-
ingssystem som samsvarer med krav i kontrakten for drift 
og vedlikehold?

Er Statens vegvesen sitt kontrollregime for rekkverk tilstrek-
kelig for å sikre at trafikk farlige mangler blir oppdaget? 

FUNN

Vegtilsynet gjorde følgende funn:
• Det er ikke satt krav om systematisk årsaksanalyse i styringssys-

temet.
• ELRAPP gir ikke mulighet for å ta ut statistikker som viser trender 

eller statistikk for innrapporterte avvik og mangler.
• Avvik i ELRAPP blir ikke kategorisert etter alvorlighetsgrad, og det er 

fare for at de alvorligste avvikene ikke blir prioritert.
• Det er ikke etablert prosessteam for prosessen «Drifte vegnettet 

gjennom driftskontrakter».
• Det gjennomføres ikke årlig gjennomgang av prosessen «Drifte veg-

nettet gjennom driftskontrakter».
• Vegdirektoratet bruker for lang tid på oppdateringer av prosesser, 

veiledninger og retningslinjer.

• Vegdirektoratet har ikke utført en overordnet risikovurdering knyttet 
til drift og vedlikehold, og tilhørende vegobjekter. 

• Vegdirektoratet kan ikke vise at de har tatt hensyn til de avvikene 
påpekt i Vegtilsynets rapport 2017-01 som omhandlet rekkverk. 

• Vegdirektoratet har ikke utført en risikovurdering knyttet til rekkverk.
• Samhandlingsdokument blir ikke signert for alle driftskontrakter. 
• Metoden som blir brukt ved generelle inspeksjoner av rekkverk av-

dekker ikke manglende bolter.
• Vegdirektoratet har ikke satt kompetansekrav til de inspektører 

som skal utføre generelle inspeksjoner.
• Sjekklistene som brukes under inspeksjonene omfatter ikke bolter 

i rekkverk. 

 
KRAV

Virksomheten skal fastsette tiltak som sikrer kontinuerlig forbedring av 
prosessene. 

Virksomheten skal gjennomføre prosessene i tråd med eget styringssys-
tem.

Det skal organiseres prosessteam der prosessansvarlig sentralt, regione-
nes fagressurser og evt. andre relevante fagressurser deltar.

Prosessansvarlig skal jevnlig (anbefalt minimum 1 gang pr år) samle pro-
sessteamet for å gå igjennom beskrivelsene».

Virksomheten skal gjennomføre risikovurdering av egen evne til å oppfylle 
krav til prosessene.

Samhandlingsdokumentet skal signeres av partene.

Virksomhetens styringssystem skal være tilstrekkelig og effektivt til å iva-
reta sikkerheten knyttet til riksvegene.

INSPEKSJONER

I løpet av 2018 gjennomførte Vegtilsynet inspeksjoner av rekkverk i Region 
nord og Region vest. Figur 1 viser resultatet av inspek sjonene. Totalt ble 
det funnet 169 mangler ved rekkverket på de inspiserte strekningene, og 
100 av disse er relatert til manglende bolter og innfesting. Disse registrerin-
gene kommer i tillegg til feil som ble avdekket i sak 2017-01 Inspeksjoner 
som grunnlag for drift og vedlikehold, i Region øst. 

Figur 1:  Inspeksjonsfunn av mangler ved rekkverk

Manglende bolter i rekkverk Ev 39 Gaular og Rv 5 Jølster


