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Inspeksjon av sykkelruter
Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen har og bruker et system for inspeksjon av sykkel-

ruter.

KRAV

Problemstilling 1
Virksomheten skal fastsette:

• hva som er formålet med inspeksjon av sykkelruter
• roller og ansvar for inspeksjon av sykkelruter
• interne krav til hvordan inspeksjon av sykkelruter skal 

gjennomføres. 
• interne krav til hvordan gjennomføringen av og funn 

(avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal rapporteres
• interne krav til hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av 

sykkelruter skal behandles og tiltak følges opp
• og tilgjengeliggjøre verktøy som er nødvendig for å 

analysere inspeksjon av sykkelruter

Problemstilling 2
Måten virksomheten gjennomfører inspeksjon av sykkel-
ruter på skal være i samsvar med interne krav. 

Virksomheten skal dokumentere og rapportere gjennom-
ført inspeksjon av sykkelruter i samsvar med interne krav.

Problemstilling 3
Virksomheten skal behandle og følge opp rapporterte 
funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter i samsvar med 
interne krav.

FUNN

Vegtilsynet fant at Statens vegvesen:

• ikke har fastsatt interne krav til:  
 - roller og ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av  
        inspeksjon av sykkelruter 
 - hvordan inspeksjon av sykkelruter skal gjennomføres 
 - hvordan gjennomføringen av og hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av  
        sykkelruter skal rapporteres 
 - hvordan funn (avvik) fra inspeksjon av sykkelruter skal behandles og til hvordan  
        tiltak skal følges opp.

• Statens vegvesen har ikke et avvikssystem der de samlede funnene av avvik fra  
inspeksjon av sykkelruter analyseres.

• Statens vegvesen har ikke systematisk målt og evaluert om systemet for inspeksjon av 
sykkelruter (helhetlig, prosess, prosedyrer og verktøy) er tilstrekkelig og har  
den tiltenkte effekten. 

• Det er ikke brukt ensartede betegnelser i styringssystemet.
• Det mangler verktøy som er nødvendig for å analysere inspeksjon av sykkelruter.
• Det er mangler ved dokument for rapportering av inspeksjon av sykkelruter.
• Det settes ikke alltid frist for utførelse av tiltak etter inspeksjon av sykkelruter.

PROBLEMSTILLING

 1. Har Statens vegvesen fastsatt  
tilstrekkelig prosesser og prosedyrer for 
aktiviteten inspeksjon av sykkelruter?

2. Følger Statens vegvesen fastsatte 
prosesser og prosedyrer for inspeksjon av 
sykkelruter?

3. Følger Statens vegvesen opp funn fra 
inspeksjon av sykkelruter og evaluerer om 
systemet er tilstrekkelig og effektivt?


