
Tilsynsrapport sak 2018-02 og 2018-03

Klimatilpasning i vegprosjekter
Målet med tilsynssakene var å undersøke om Statens vegvesen, Region nord og Region midt etterlever krav til klimatilpas-

ning når vegprosjekter planlegges. Tilsynssaken omfattet reguleringsplaner for ti byggeprosjekter i Region nord og åtte i 

Region midt.

REGELVERK

Sikrer ledelsen at krav til klimatilpasning blir 
fulgt ved planlegging av vegprosjekter?
Ledere skal sikre at Region nord følger krav til 
klimatilpasning ved planlegging av vegprosjek-
ter.

I hvilken grad vurderes virkningene av klima
endringer når vegprosjekter planlegges? 
Reguleringsplanen skal inneholde detaljerte 
løsninger som er klimatilpasset.

I risiko- og sårbarhetsanalysen i regulerings-
planfasen skal det gjøres en vurdering av risiko 
for værrelaterte hendelser, hvor hensynet til 
klimaendringer skal ivaretas.

PROBLEMSTILLINGER

Sikrer ledelsen at krav til klimatilpasning blir fulgt 
ved planlegging av vegprosjekter?

I hvilken grad vurderes virkningene av klima- 
endringer når vegprosjekter planlegges?

FUNN

Vegtilsynet avdekket tre avvik i Region nord, og 
det ble gjort to observasjoner. Vegtilsynet fant at 
regionen:

• ikke har utarbeidet kontrollplan i regulerings-
planfasen i samsvar med krav

• ikke har valgt klimafaktor i alle de undersøkte 
vegprosjektene 

• beregner klimafaktorer ulikt for små avren-
ningsfelt i de undersøkte vegprosjektene

• ikke sikrer at risiko- og sårbarhetsanalysen  
i alle de undersøkte vegprosjektene  
vurderer virkningen av klimaendringer

• benytter ulik metodikk ved gjennomføring  
av ROS-analysene i de undersøkte  
vegprosjektene.

Tilsynssaken viste at ledelsen i begge regionene i stor grad sikrer at overordnede styrende  
dokumenter følges, og at de undersøkte prosjektene i stor grad har vurdert virkningene av 
klimaendringer i arbeidet med reguleringsplaner. 

Vegtilsynet avdekket to avvik i Region midt, og det 
ble gjort to observasjoner. Vegtilsynet fant at regi-
onen:

• ikke har utarbeidet kontrollplan i regulerings-
planfasen i samsvar med krav

• beregner klimafaktorer ulikt for små avren-
ningsfelt i de undersøkte vegprosjektene

• ikke sikrer at risiko- og sårbarhetsanalysen i 
alle de undersøkte vegprosjektene vurderer 
virkningen av klimaendringer

• benytter ulik metodikk ved gjennomføring av 
ROS-analysene i de undersøkte vegprosjek-
tene.

• E6, Hestbrinken – Borkamo
• E6, Olsborg – Heia (delstrekning 2)
• E6/E10, Stormyra – Bjerkvik
• E8, Riksgrensen – Skibotn (del 1)
• E8, Riksgrensen – Skibotn (del 2)
• E10/Rv 85, Håloglandsveien (parsell 2)
• E69, Skarvbergtunnelen
• Rv93, Salkobekken – Karibakken
• Rv94, Skaidi – Hammerfest (parsell 6)
• Rv94, Skaidi – Hammerfest (parsell 9)

• E6, Selli – Asphaugen – Trøa
• E6, Sokndal sentrum – Korporalsbrua
• E39, Lønset – Hjelset
• E39, Betna – Klettelva
• E39, Vik – Nerås
• E39, Tautra – Nautneset
• E39, Julbøen
• Rv706, Sluppen – Stavne

VEGPROSJEKTENE


