
Tilsynsrapport sak 2018-16

Klimatilpasning i planfasen
Vegtilsynet undersøkte om Nye Veier AS etterlever krav til klimatilpasning når vegprosjekter planlegges. Tilsynssaken tok 

for seg to prosjekter: Reguleringsplanene for Kvål – Melhus på E6, utbyggingsområde Trøndelag og Kristiansand vest – 

Søgne øst på E39, utbyggingsområde Sørvest. Det ble ikke funnet avvik i saken, men gjort sju observasjoner. 

 

Problemstilling 1
I hvilken grad vurderer utbyggingsområde E6 
Trøndelag og E39 Sørvest virkningene av kli-
maendringer når vegprosjekter planlegges?

Problemstilling 2
Bruker utbyggingsområde E6 Trøndelag og 
E39 Sørvest styringssystemet når de utarbeider 
reguleringsplaner?

Problemstilling 3
Har Nye Veier AS et tilstrekkelig styringssystem 
for å utarbeide reguleringsplaner?  

PROBLEMSTILLINGER TILSYNSRESULTATER

Problemstilling 1
Tilsynskriteriene knyttet til klimatilpasning var oppfylt.

Problemstilling 2
Tilsynskriteriene knyttet til bruk av styringssystem var oppfylt.

Problemstilling 3
1. SIKRING AV RETT KVALITET I PLANLEGGINGSPROSESSEN 
Krav: Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens art og omfang på en måte 
som er egnet til å sikre oppfyllelse av interne og eksterne krav.

Funn
• Nye Veier AS bør sette tydelige kvalitetskrav til de ulike dokumentene i «Leve-

ranseplan Reguleringsplan». 
• Styringssystemet bør tydelig definere hvilke konkrete kontroll- og kvalitets-

sikringstiltak Nye Veier AS skal gjennomføre ved mottak av dokumentene i 
«Leveranseplan Reguleringsplan». 

• Styringssystemet bør beskrive de ulike prosjektformene som er relevant for 
Nye Veier AS, og tydelig definere hvilke kontroll- og kvalitetssikringstiltak som 
er aktuelle for de ulike prosjektformene. 

• Dokumentet «Slik planlegger vi i Nye Veier» er omtalt som en retningslinje på 
forsiden av dokumentet, men som en instruks i resten av dokumentet

• I «Slik planlegger vi i Nye Veier» er det i kapittel 5.5 «Leveranseplan Regule-
ringsplan» ikke satt krav til ROS-analyse. 

2. DOKUMENTSTYRING
Overordnet krav: Styringssystemet skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig og 
kjent på en formålstjenlig måte for alle med behov for tilgang. Styringssystemet 
må være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og andre for-
hold ved denne.

Delkrav: Det må være enkelt for brukerne å finne frem til gjeldende versjon av et 
styrende dokument.

Funn
Nye Veier AS bør sikre at styringssystemet er bygd opp slik at det er lett å finne de 
nødvendige dokumentene for å gjennomføre en prosess, uten detaljert kunnskap 
om prosessen på forhånd. 

3. KONTINUERLIG FORBEDRING 
Krav: Alle ansatte i Nye Veier skal aktivt arbeide for å sikre en kontinuerlig forbe-
dring av virksomhetsdriften og oppfordres til å melde forbedringsforslag, samt 
åpent dele informasjon og erfaring.  

Funn: Styringssystemet bør sikre at erfaringer blir systematisert og gjort lett til-
gjengelig i organisasjonen. 


