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Oppfølging av funn etter sykkelveginspeksjoner
Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region vest, følger opp funn avdekket gjennom inspeksjoner 

av sykkelveger.

KRAV

Rapportskjema skal vise type funn (avvik/feil/
merknad) og utfylt risikomatrise som viser  
alvorligheten til funnet.

Inspeksjonsrapporten og rapportskjema skal 
vise forslag til tiltak

Prosjekteier er ansvarlig for å bestemme hvilke 
tiltak som skal gjennomføres.

Prosjekteier er ansvarlig for å følge opp gjen-
nomføringen av tiltak.

 
PROBLEMSTILLING

 
Sikrer Statens vegvesen, Region vest at trafikk-
sikkerheten på areal for syklister ivaretas gjen-
nom oppfølgingen av sykkelveginspeksjonene? 

FUNN

• Ingen av de tre plan og forvatningsseksjonene 
har sikret at alle vedtatte tiltak er blitt gjennom-
ført. 

• Plan og forvaltningsseksjonen Sogn og Fjor-
dane følger ikke opp vegseksjon Fjordane sin 
gjennomføring av strakstiltakene, men for-
venter at tiltakene gjennomføres. Det samme 
gjelder plan og forvaltning, Stavanger sin opp-
følging av strakstiltakene. Seksjon for plan og 
forvaltning Bergen sikrer ikke at vegseksjon 
Bergensområdet får tilstrekkelig informasjon 
slik at det er sporbart og tydelig for vegseksjo-
nen hva de skal utføre. De tre plan og forvalt-
ningsseksjonene mangler et system for opp-
følging av investeringstiltakene.

• Alle de tre vegavdelingene mangler hjelpemid-
ler til prosessen med å velge ut og prioritere 
tiltak basert på funnets alvorlighetsgrad og til-
takets kostnad. De mangler også verktøy til å 
vurdere om det er mest lønnsomt å gjennom-
føre tiltak hver for seg eller om flere tiltak skulle 
vært slått sammen for å bedre utnyttelse av de 
økonomiske midlene.

• Det avdekkes ikke alltid bakenforliggende år-
saker til hvordan inspeksjonsfunnene oppsto. 
Dermed blir ikke de mest egnede tiltakene 
gjennomført for å hindre at de oppstår igjen.

• Ikke alle undersøkte inspeksjonsskjema fra de 
tre vegvdelingene viser type funn og alvorlig-
heten. For de undersøkte sykkelveginspeksjo-
nene i vegavdeling Rogaland mangler utfylte 
skjema i tre av inspeksjonene.


