
Tilsynsrapport sak 2017-01

Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold
Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region øst planlegger, gjennomfører og følger opp inspeksjoner av rekkverk, veg-

dekke, avvannings- og dreneringssystemer i samsvar med krav. En oversikt over tilstanden på disse vegobjektene er viktig når vedli-

keholdstiltak skal prioriteres slik at sikkerheten ivaretas.

REGELVERK

Det er krav om at objekter på og langs vegen skal ha et mi-
nimum av ettersyn som består av ukentlige generelle inspek-
sjoner, årlige enkle inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert 

femte år. Inspeksjoner for enkelte vegobjekter kan likevel 
utelates dersom de vurderes ikke å være relevante.

VURDERING

Tilsynssaken foregikk fra januar til mai 2017 og omfattet:

1. Rv3 fra Elverum til Gardslia med tilhørende gang- og syk-
kelveg (Hedmark vegavdeling. Driftskontrakt 0402 Sør Øst-
erdalen 2014–2019 og 0405 Nord-Østerdalen 2015–2020).

2. E6 fra Lillehammer til Hjerkin med tilhørende gang- og syk-
kelveg (Oppland vegavdeling. Driftskontrakt 0502 Nord Gud-
brandsdalen)

Region øst mente at kontrollnivået i all hovedsak er tilstrek-
kelig, og at man gjennom driftskontraktene ivaretar en stor 
del av inspeksjonsbehovet for rekkverk og avvannings- og 
dreneringssystemer.

Vegtilsynet var selv ute og inspiserte strekninger på E6 og 
Rv3 i Region øst, og fant at tilstanden ikke var i samsvar med 
regelverket. Blant annet fant man eksempler på  feilmonterte 
rekkverk der boltene mangler,  lave rekkverk og krakkelerte, 
dårlige vegdekker (se vedlagte fotografier). Disse manglene 
var ikke registrert av Region øst.

Vegtilsynet mener funnene viser at det ikke gjennomføres 
tilstrekkelige inspeksjoner av de undersøkte strekningene, og 
at Region øst ikke har god nok oversikt over tilstanden på de 
vegobjektene saken omfatter.

Vegtilsynet fant også at Region øst har ikke rettet avvik på 
utvalgte objekter, innen angitt tiltakstid.

FUNN

Vegtilsynet fant at regionen:
• ikke har gjort en forsvarlig og riktig vurdering 

av hvorvidt det er relevant med enkel- og/
eller hovedinspeksjon for av rekkverk og 
avvannings- og dreneringssystem.

• ikke har gjort en forsvarlig vurdering av hvor-
vidt det er relevant med hovedinspeksjon av 
vegdekke.

• ikke har et system som sikrer at:
- det gjennomføres enkel inspeksjon av 
rekkverk, og avvannings- og dreneringssys-
tem i henhold til krav, på deler av de under-
søkte strekningene,   
- det gjennomføres hovedinspeksjon av 
rekkverk, vegdekke, og avvannings- og dre-
neringssystem i henhold til krav, på deler av 
de undersøkte strekningene.

• ikke har planlagt enkel- og hovedinspeksjon 
av objektene rekkverk, og avvannings- og 
dreneringssystem i henhold til krav, på deler 
av de undersøkte strekningene.

• ikke utførte enkel inspeksjon av rekkverk, og 
avvanning- og dreneringingssystem i henhold 
til krav, på deler av de undersøkte streknin-
gene i den perioden tilsynet omfatter.

• på den delen av strekningen hvor det er 
utført enkel inspeksjon av rekkverk, ikke har 
gjennomført inspeksjonen om våren, etter 
avslutning av vintersesongen, i den perioden 
tilsynet omfatter.

• ikke kan dokumentere at det er gjennomført 
generell inspeksjon av gang- og sykkelveg på 
den undersøkte delen av E6 i den perioden 
tilsynet omfatter.

• for undersøkte vegobjekter på E6 og Rv3 
ikke har sørget for funksjon og utseende i 
henhold til beskrivelse i Håndbok R610.

• ikke har rettet avvik på utvalgte objekter, som 
er registrert i ELRAPP og etter Vegtilsynets 
stikkprøvekontroll, innen angitt tiltakstid. 

Rv 3 Stor Elvdal. Om-
fattende krakelering av 
vegdekke, setninger i 
hjulspor.

E6 Sel, Gud-
brandsdal-
vegen. 
Alle boltene 
mangler i 
rekkverket.

E6 Dovre, Gud-
brandsdalsvegen. 
Rekkverket er alt 
for lavt. Det vil 
ikke kunne fun-
gere som forut-
satt.


